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EDITORIAL

Por que tantas crianças brasileiras ainda não têm lar?

O trabalho de produção deste oitavo número de [em] Revista correu em paralelo ao da organização do seminário Além da Adoção. 
Promovido pelo nosso escritório, em parceria com o Doutorado em Ciências Sociais e Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 
Unicamp, o seminário ampliará e aprofundará as discussões iniciadas nestas páginas, acrescentando à visão jurídica, norteadora desta 
revista, abordagens sociológicas, antropológicas, psicológicas, psicanalíticas. Depoimentos, avaliações e demandas de autoridades 
públicas e gestores engajados na defesa de crianças e adolescentes em situação de risco – presentes no artigo da assistente social 
Isabel Campos de Arruda e na entrevista do desembargador Antonio Carlos Malheiros, que compõem esta edição – serão também 
expostas e discutidas durante o seminário, na segunda-feira 29 de agosto.

Do conjunto de análises desta edição, depreende-se que, mesmo havendo pontos da legislação passíveis de aprimoramento, de 
maneira geral as leis brasileiras são, nesse campo, bastante avançadas e condizentes com os mais altos padrões internacionais de 
respeito aos direitos humanos e às necessidades especiais de crianças e adolescentes.

A prioridade atribuída pela Constituição às crianças e aos adolescentes ainda está, entretanto, muito longe de se tornar uma 
realidade. Trata-se de um problema vital, cujas dimensões mais dramáticas ficam evidentes quando constatamos a situação de 
muitos dos jovens desprovidos de um amparo familiar minimamente satisfatório, que dependem diretamente do Estado ou de 
acolhimento oferecido por outras pessoas e famílias para serem dignamente protegidos e cuidados.

Como apontam os textos aqui reunidos, as soluções para essa grande defasagem entre a lei e a realidade social implicam, 
necessariamente, um maior esforço político e administrativo, e também a promoção de valores mais generosos e igualitários no 
seio da sociedade. Mas essa ampla atribuição de responsabilidades não pode resultar em letargia nem justificar velhas evasivas e 
transferências recíprocas de culpa por parte do poder público, da sociedade civil e dos cidadãos.

Adoção em pauta, e na agenda

Mais do que possível, a construção e o cumprimento de uma agenda objetiva que dê conta dos principais desafios nessa área é 
tarefa urgente, e deve começar pelo debate e o esclarecimento dos problemas. É essa a meta que motiva esta publicação, bem 
como a realização do seminário.

Aproveito, caro leitor, para convidá-lo a saber mais sobre o seminário Além da Adoção, clicando aqui. Convido-o também a garantir 
o seu lugar no evento, bastando para isso o preenchimento de uma pequena ficha de inscrição, acessível pelo mesmo link.

Informe-se, nas páginas seguintes, sobre os principais obstáculos que separam milhares de crianças, adolescentes e famílias de 
uma vida mais feliz e um futuro promissor. Entraves que, se superados, abrirão também novos e melhores horizontes para toda a 
sociedade brasileira.

Boa leitura.   

Rubens Naves

http://www.rubensnaves.com.br/eventos/alem-da-adocao.php
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PERSPECTIVA GLOBAL
Por Fabiana Leibl, Flávia Piovesan e Alessandra Gotti*

                                                                                                                                                                 
A adoção no contexto do direito internacional e dos direitos humanos

Contavam-se 4.427 crianças e adolescentes 
aptos a serem adotados no país, de acordo 
com o Cadastro Nacional de Adoção 
realizado em 2010. Por outro lado, havia 
26.694 pessoas que poderiam recebê-las 
em seus lares. A discrepância entre esses 
números reside no fato de que a maioria 
das pessoas que buscam a adoção hoje 
procura um determinado perfil não 
condizente com as características das 
crianças que necessitam de uma nova 
família, quais sejam, crianças negras, com 
mais de 3 anos de idade e que possuem 
irmãos ou irmãs na mesma situação.

A proteção especial dos direitos das 
crianças é assegurada pela Constituição 
brasileira, pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e pela 
Convenção sobre os Direitos da Criança, 
ratificada pelo Brasil em 1990. Tais 
instrumentos introduzem na cultura 
jurídica brasileira um novo paradigma, 
inspirado na concepção da criança como 
verdadeiro sujeito de direito, em condição 
peculiar de desenvolvimento. Sob essa 
perspectiva, fomenta-se a doutrina da 
proteção integral à criança, com uma 
lógica e um conjunto de princípios 
próprios voltados para assegurar a 
prevalência e a primazia do interesse 
superior da criança.

Ao tratar da adoção, a Convenção sobre 
os Direitos da Criança determina aos 
Estados que levem em consideração 
prioritariamente o interesse maior da 
criança. Adiciona ainda que o processo 
deve ser realizado em consonância com 
o peculiar estágio de desenvolvimento da 
criança e com as necessidades advindas 
da sua idade, respeitadas sua origem 
étnica, religiosa, cultural e linguística 
(artigos 20 e 21 da Convenção).

No preâmbulo da Convenção são 
destacados diversos documentos 
internacionais,  que compõem o 
arcabouço de proteção dos direitos 
humanos de crianças e, entre eles, 
em matéria de adoção nacional e 
internacional, a Declaração sobre os 
Princípios Sociais e Jurídicos Relativos 
à Proteção e ao Bem-Estar das Crianças, 
especialmente com Referência à Adoção 
e à Colocação em Lares de Adoção, 

nos Planos Nacional e Internacional, 
adotada pela Assembleia-Geral da ONU 
em 1986 (Resolução nº 41/85).

As diretrizes da ONU

Preocupada com a situação de abandono, 
violência, crises econômicas e naturais, 
conflitos armados que atingem crianças 
e as retiram de suas famílias em todo 
o mundo, esta Declaração visa traçar 
diretrizes mínimas que garantam a 
proteção e o cuidado da criança durante 
os processos de acolhimento em lares 
temporários e nos casos de adoção tanto 
nacional quanto internacional.

A Declaração consagra ser objetivo 
primordial da adoção a possibilidade de 
proporcionar uma família permanente 
à criança que não possa ser cuidada por 
seus próprios pais, nos termos do artigo 
13. Disciplina, ademais, o processo de 
adoção, a fim de que, à luz de diversas 
possibilidades de adoção, seja selecionada 
aquela mais adequada às necessidades 
da criança.

A Declaração indica ainda que a lei 
nacional deverá garantir o reconhecimento 
da criança adotada como membro da 
família adotiva com todos os direitos a ela 
pertinentes (art. 16), com base na cláusula da 
igualdade e da proibição de discriminação. 
Essa mesma diretriz é endossada pelo Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, quando prevê a adoção 
de medidas especiais de proteção à criança, 
sem distinção em decorrência da sua 
filiação (art. 10.3).

Especif icamente sobre a adoção 
internacional, a Declaração preconiza 
que essa modal idade deve ser 
considerada como último recurso, nos 
casos em que não for possível a colocação 
da criança em uma instituição de guarda 
ou sua adoção não for concretizada 
no âmbito nacional (artigo 17). Esta 
também é a orientação da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, ao prever 
a possibilidade da adoção internacional 
na hipótese de a criança não poder ser 
destinada a um lar de adoção ou a uma 
família adotiva proveniente do seu país 
de origem (artigo 21, “b”).

Vale também lembrar que a adoção 
internacional está regulamentada pela 
Convenção de Haia Relativa à Proteção 
das Crianças e à Cooperação em Matéria 
de Adoção Internacional, promulgada, 
no Brasil, pela Presidência da República, 
em 1999 (www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/d3087.htm).

Convenção Americana

No âmbito regional interamericano, a 
Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos enuncia que “toda criança 
tem direito às medidas de proteção 
que sua condição de criança requer 
por parte da família, da sociedade e do 
Estado” (art. 19).

No mesmo sentido, o Protocolo 
Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Protocolo de San Salvador) reconhece a 
necessidade de um tratamento especial 
conferido aos indivíduos menores de 
18 anos em virtude do seu estágio 
de desenvolvimento. Complementa o 
Protocolo a lista de direitos da criança, 
enfatizando que, independentemente 
da sua condição de filiação, a toda 
criança devem ser garantidas as medidas 
que as resguardem de violações de seus 
direitos (art. 16).

Com o objetivo de fixar parâmetros de 
proteção à criança relativos à adoção, 
dirimindo conflitos entre normas 
nacionais pertinentes à adoção, foi ainda 
adotada a Convenção Interamericana 

Muitos Estados 
adotam leis e práticas 

que não condizem 
com os parâmetros 
internacionais e 

regionais relativos à 
proteção das crianças e 

dos adolescentes

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3087.htm
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sobre Conflito de Leis em Matéria de 
Adoção de Menores, concluída em La Paz, 
Bolívia, em 24 de maio de 1984.

A despeito do sólido instrumental 
normativo que protege os direitos das 
crianças, inclusive no campo da adoção, 
muitas vezes observa-se que Estados 
adotam leis e práticas que não condizem 
com os parâmetros internacionais e 
regionais relativos à proteção das crianças 
e dos adolescentes.

Comissão questiona atuação estatal

De acordo com a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos, a compreensão de 
crianças não como sujeitos titulares de 
direitos, mas como objeto de intervenção 
estatal implica a restrição de uma gama  
de direitos fundamentais, entre os quais 
se destacam o direito à família. Tomando 
por base esta constatação, a Comissão 
realizou em 2002 uma consulta à Corte 
Interamericana, para que emitisse uma 
Opinião Consultiva sobre a interpretação 
dos artigos 8º e 25 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, que 
tratam das garantias dos direitos das 
crianças em processos administrativos, 
criminais e civis.

A Comissão solicitou que a Corte se 
manifestasse sobre alguns procedimentos 
conduzidos por Estados-partes, entre eles 
a separação de crianças de seus pais, 
fundamentada pela falta de recursos 
financeiros e a privação de liberdade, por 
meio da internação em instituições de 
custódia, quando a criança houver sido 

abandonada ou estiver em situação de 
risco e vulnerabilidade.

Durante esse processo a Corte requisitou 
informações a Estados-partes, bem 
como às organizações internacionais 
especializadas, as quais afirmaram que 
a falta de recursos materiais não poderia 
ser, isoladamente, causa a separar 
crianças de suas famílias originais. A 
internação de crianças em locais de 
guarda provisória – pelo fato de estarem 

em situação de vulnerabilidade social – 
não condiz com os princípios do melhor 
interesse da criança, no entender das 
organizações consultadas.

Esta posição da Corte está alinhada com o 
entendimento do Comitê sobre os Direitos 
da Criança, órgão de monitoramento 
criado pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança, que no item 8 do seu Comentário 
Geral nº 5 esclareceu que “sejam quais 
forem as suas circunstâncias econômicas, 
os Estados estão obrigados a adotar todas 

as medidas possíveis para dar efetividade 
aos direitos da criança, prestando especial 
atenção aos grupos mais desfavorecidos”. 
Isso significa que cabe ao Estado, em 
caso de falta ou carência de recursos 
materiais da família natural, assegurar 
a sua inclusão em programas oficiais de 
auxílio, de modo que seja resguardado 
o direito da criança de permanecer no 
seio familiar, o que, a propósito, no caso 
brasileiro, é resguardado pelo artigo 23 
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Adoção como medida excepcional

Concluiu a Corte que as crianças devem 
ser mantidas e cuidadas por suas 
famílias originais, exceto se houver 
razões determinantes para separá-las, 
observado sempre seu melhor interesse. 
A Corte realçou que a separação deve 
ser excepcional e preferencialmente 
temporária, reafirmando o “propósito 
de consolidar no continente, dentro do 
quadro de instituições democráticas, 
um regime de liberdade pessoal e de 
justiça social, fundado no respeito dos 
direitos essenciais do ser humano” (2º 
parágrafo preambular do Protocolo de 
San Salvador).

Compreender as crianças como efetivos 
sujeitos de direito, observando-se os 
princípios de seu interesse primordial, 
de sua proteção integral, da igualdade e 
da proibição da discriminação, compõe 
o paradigma emancipatório a guiar 
a adoção como instituto a assegurar 
às crianças o direito fundamental ao 
respeito e à dignidade.

Em caso de carência 
de recursos materiais, 

cabe ao Estado prover o 
apoio necessário para 
resguardar o direito da 

criança de permanecer no 
seio familiar

* Fabiana Leibl é graduada pela PUC-SP, advogada e assistente do projeto de Política Externa e Direitos Humanos da organização 
Conectas Direitos Humanos.

Flávia Piovesan é professora de Direito Constitucional e Direitos Humanos da PUC-SP, professora da PUC-PR, da Universidade Pablo de 
Olavide (Sevilha, Espanha) e da Universidade de Buenos Aires; visiting fellow do Human Rights Program da Harvard Law School (1995 e 
2000), visiting fellow do Centre for Brazilian Studies da University of  Oxford (2005), visiting fellow do Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law (Heidelberg – 2007 e 2008); Humboldt Foundation Georg Forster Research Fellow no Max Planck 
Institute (Heidelberg – 2009-2011); e membro do OAS Working Group para o monitoramento do Protocolo de San Salvador em matéria 
de direitos econômicos, sociais e culturais.

Alessandra Gotti é advogada do escritório Rubens Naves – Santos Jr. – Hesketh. Mestre e doutora em Direito do Estado, na Subárea 
de Direito Constitucional, pela PUC/SP. Professora das Faculdades Integradas Rio Branco nas disciplinas de Direito Constitucional e 
Direitos Humanos.
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QUESTÃO DE PRINCÍPIO
Por Guilherme Amorim Campos da Silva 

                                                                                                                                                                 
A proteção integral à criança e ao adolescente no centro do projeto republicano

A Constituição do Brasil de 1988 tem como 
fundamento de sua organização jurídica 
“a dignidade da pessoa humana” (artigo 1º, 
III), em que seus objetivos fundamentais 
dispostos dizem respeito à “erradicação da 
pobreza” e à promoção do “bem de todos, 
sem preconceitos” (artigo 3º, III e IV).

Como uma das prioridades do Estado 
Nacional está a especial proteção (artigo 
226) à família, à criança, ao adolescente, 
ao jovem e ao idoso.

Com relação à criança e ao adolescente, 
é digno de nota que o constituinte 
brasileiro tenha dispensado “integral 
tutela” ao seu desenvolvimento, devendo 
estabelecer ações que, em conjunto com 
a família e a sociedade, ponham-nos a 
salvo de qualquer ameaça, garantindo, 
com absoluta prioridade, a sua condição 
especial de ser em desenvolvimento.

Daí por que, por exemplo, o ordenamento 
jurídico nacional adota um sistema em 
que a criança e o adolescente são sujeitos 
plenos de direitos, mas não de obrigações 
(artigos 227 e seguintes da Constituição 
do Brasil), sendo, inclusive, penalmente 
inimputáveis. O regime jurídico do ato 
infracional, aliás, desvirtuado por sua 
aplicação por um viés penal, tem por 
objetivo aplicar medidas socioeducativas 
na recuperação do jovem infrator, 
envolvendo a comunidade, a família e a 
sociedade no processo de sua recuperação 
e proteção social.

Como obrigação correlata à efetivação 
desses direitos, está o dever do Estado 
de planejar e executar políticas públicas 
que coloquem a criança e o adolescente 
a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade, opressão, garantindo integral 
proteção e acesso à educação, à saúde 
e, muito importante, ao lazer e à plena 
infância. É dizer: deve prover com políticas 
públicas as necessidades dos indivíduos 
em condição especial de desenvolvimento, 
de modo a permitir o pleno e sadio 
desenvolvimento de sua personalidade.

Da letra ao ato

Verifica-se, contudo, que o Brasil e, aqui, 
leia-se, os poderes constituídos, em especial, 

o Executivo e o Judiciário, têm deixado de 
adotar ações capazes de tornar eficazes 
os direitos assegurados. E isso em dois 
aspectos essenciais de uma política pública 
efetivamente voltada para a integral tutela 
da criança e do adolescente. Faltam, por 
um lado, mecanismos legais e executivos 
capazes de assegurar, com celeridade e 
eficácia, a adoção e meios correlatos de 
guarda e zelo e, por outro, não há uma 
política de criação e sustentação de abrigos 
na escala e com a qualidade necessária 
para garantir o adequado acolhimento 
social de crianças e adolescentes e seu 
posterior ingresso na vida adulta e no 
mercado de trabalho.

Tanto em uma como em outra ponta do 
problema, o Estado é ineficiente e deixa de 
priorizar a tutela à criança e ao adolescente, 

como determina a Constituição. Esta é 
uma batalha que está por ser vencida no 
longo programa de implementação da 
Constituição Federal.

Basta verificarmos que, como noticia 
o jornal O Estado de S. Paulo, de 19 de 
julho de 2011, “levantamento inédito da 
Coordenadoria da Infância e da Juventude 
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
indica que 102 mães entregaram de 
forma voluntária o filho recém-nascido à 
Justiça paulista para adoção nos últimos 
12 meses, média de 1 a cada 3,5 dias”. 
O estudo leva em conta apenas os casos 
que não são tidos como abandono de 
bebês, considerado crime pela legislação 
brasileira e sobre os quais não existe 
estatística oficial.

Iniciativas como essa são importantes para 
auxiliar na formação de políticas públicas 
que integram o Poder Judiciário e o Poder 
Executivo, por exemplo, por meio de seus 
agentes de saúde e de assistência social, 
para criar mecanismos institucionais que 
estimulem, sem quaisquer juízos de valor, 
a manifestação da mulher ou de famílias 
que, por inúmeras razões, não possam 
ou não queiram criar uma criança. A 
integração de iniciativas é importante 
para promover a plena tutela, colocando 
a criança a salvo de qualquer risco.

Entraves judiciais e omissão estatal

Por outro lado, a legislação e a cultura 
do Poder Judiciário precisam ser 
aperfeiçoadas para facilitar os processos 
de guarda e de adoção.

Basta verificarmos que o regime jurídico 
constitucional, que proíbe quaisquer 
discriminações por questões de raça, 
cor, sexo, religião ou orientação sexual, 
por exemplo, qualifica como potencial 
público-alvo de políticas de estímulo à 
adoção o conceito de comunidade familiar 
que pode ser constituída por uma pessoa 
solteira em contato com um filho adotado. 
Aliás, o artigo 227, § 5º institui que a 
adoção será assistida pelo Poder Público, 
na forma da lei, que estabelecerá casos 
e condições de sua efetivação por parte, 
inclusive, de estrangeiros.

Assim, estende-se a noção de família, sem 
que seja necessário haver casamento, 
união hétero ou homossexual, a relações 
familiais de um adulto e uma criança ou 
adolescente.

Com relação às políticas de abrigo, o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
é claro ao destacar a provisoriedade 
dessa medida (artigo 92), que deveria 
servir para resguardar crianças e 
adolescentes de qualquer perigo, 
enquanto aguardam por um processo 
de guarda provisória ou de adoção. A 
nota da falência do sistema brasileiro 
é dada pela notícia de que milhares 
de jovens, ao completar 21 anos 
de idade vivendo em abrigos, são 
prontamente abandonados pelo 
Estado, sem que este tenha cumprido 
seu dever constitucional de integrá-los 

Nas duas pontas 
do problema, o 

Estado é ineficiente 
e deixa de priorizar 
a tutela à criança 
e ao adolescente, 
como determina a 

Constituição 
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à sociedade e lhes propiciar acesso ao 
mercado de trabalho.

Como afirma o juiz Siro Darlan, no 
capítulo “O Judiciário e a medida de 
abrigo no âmbito da proteção integral”, 
publicado no livro Direito à Convivência 
Familiar, disponível no site do IPEA 
(http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/
livros/direitoconvivenciafamiliar_/
capit13.pdf):

“É importante salientar o objetivo principal 
do abrigo, que é promover a reintegração 
social. A lógica da reintegração social 
deve priorizar a família possível: que seja 
feito um trabalho no sentido de viabilizar 
uma família substituta, podendo ser 
inclusive a família extensa. Nos casos 
em que nenhuma dessas alternativas 
seja viável, que os abrigos trabalhem no 
sentido de proporcionar que a criança 

ou o adolescente adquiram o máximo 
de autonomia, seja para as atividades 
de vida diária, no caso dos portadores de 

necessidades especiais, seja no sentido 
de adquirirem independência financeira 
e emocional para enfrentar a vida de 
forma positiva”.

A Constituição do Brasil e, posteriormente, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente 
formam importante conjunto normativo 
no sentido de determinar proteção e 
promoção para o desenvolvimento de 
crianças e adolescentes. Contudo, muito 
resta por ser feito, inclusive em termos 
de aperfeiçoamento legislativo, tendo 
em vista a modernização dos aparatos 
institucionais e uma cultura normativa 
que facilite a adoção e a constituição 
de entidades familiais como forma 
principal de inserção da criança e do 
adolescente na sociedade.

A sociedade é a verdadeira destinatária 
do cumprimento dessas normas. Daí 
por que deve mobilizar-se e lutar por 
um efetivo avanço na realização da 
integral proteção das crianças e dos 
adolescentes no Brasil.

A legislação e a cultura do 
Poder Judiciário precisam 

ser aperfeiçoadas, para 
facilitar os processos de 

guarda e de adoção

http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/direitoconvivenciafamiliar_/capit13.pdf
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/direitoconvivenciafamiliar_/capit13.pdf
http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/direitoconvivenciafamiliar_/capit13.pdf
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A LEI E A PRÁTICA
Por Juliana Vieira dos Santos e Mariana Turra Ponte 

                                                                                                                                                                 
Entraves do sistema nacional de adoção

A Lei nº 12.010, de 2009, que alterou o 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e estabeleceu novas regras para a 
adoção, representou um avanço para as 
crianças em situação de risco nas famílias 
naturais e as esquecidas nas entidades de 
acolhimento institucional. Finalmente 
ratificaram-se os preceitos da Convenção 
de Haia quanto à adoção internacional, 
bem como se tentou aperfeiçoar a 
sistemática prevista para garantia do 
direito à convivência familiar (a exemplo 
da sugestão de programas de subsídios 
para permitir o acolhimento sob a forma 
de guarda, preferível ao institucional).

Mas a lei, muito boa no papel, não foi 
pensada para um país de dimensões 
continentais, cujo Judiciário, responsável 
pela implementação e fiscalização 
das medidas ali sugeridas, ainda vive 
praticamente na Idade da Pedra. Em 
verdade, a lei parece desconectada da 
realidade do país, revelada pelos dados 
estatísticos.

Segundo levantamento da Fundação 
Oswaldo Cruz divulgado este ano, há 
cerca de 37 mil crianças e adolescentes 
vivendo em abrigos no Brasil. Desse total, 
informou o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), no fim de junho estavam aptas 
para adoção apenas 4.685 pessoas. Com 
relação ao perfil destas crianças, apenas 
1.616 eram brancas. Por outro lado, a 
quantidade de interessados em adotar 
era bem maior: havia 27.052 pessoas 
inscritas, das quais 24.659 declararam 
aceitar apenas crianças brancas e 22.451 
deixaram claro o desejo de adotar 
crianças de até 1 ano.

A enorme disparidade entre o número de 
crianças abrigadas ou institucionalizadas 
e aquelas aptas à adoção, assim como a 
dissonância entre o perfil das crianças 
disponíveis e as idealmente buscadas 
pelos adotantes, consiste, à primeira vista, 
num dos grandes entraves do sistema.

O brasileiro, em geral, deseja adotar a 
menina, branca, recém-nascida. Somente 
as crianças de até 3 anos têm boas 
chances de serem adotadas por famílias 
brasileiras. A adoção, aqui, costuma ser 
vista como solução para a infertilidade 

– e não uma sensibilização em relação 
à situação da criança, como em outros 
países em que a adoção inter-racial e 
tardia são mais comuns.

Deficiências da legislação

Independentemente de críticas que se 
possam fazer às limitações impostas 
pelos pretendentes, e sem prejuízo do 
incentivo programático para alteração do 
perfil da criança procurada, a realidade 
brasileira adquire tais contornos, em 
certa medida, em razão do conteúdo da 
própria legislação.

A lei define a adoção como medida 
excepcional, a ser implementada 
somente após esgotados todos os 
recursos de manutenção da criança ou do 
adolescente na família natural, extensa 
ou ampliada. Afinal, para aplicar o texto 
de lei, faz-se necessário implementar 
políticas que vão desde a orientação até 
a efetiva intervenção de equipe técnica 
multiprofissional no âmbito da família 
natural, durante certo período.

Na hipótese de negligência dos pais, 
ou mesmo da falta de condições 
momentâneas de cuidar dos filhos, serão 
eles abrigados em locais próximos para 
facilitar o convívio familiar, na expectativa 
de que as crianças possam, futuramente, 
retornar ao lar com segurança. Se a 
família estendida estiver em outro Estado, 
haverá trânsito da criança (e de cartas 
precatórias) para fazer cumprir a lei.

A aplicação desses mecanismos, 
inegavelmente nobres,  demanda 
tempo. O mesmo tempo que distancia 

a criança, cada vez mais, do perfil etário 
buscado pelos pretendentes à adoção. 
Por isso, na prática, a tentativa de 
implementar as políticas previstas na 
lei muitas vezes acaba jogando essas 
crianças num limbo de esquecimento.

O tempo corre de maneira diferente 
e mais urgente nas adoções. O prazo 
da lei, de no máximo dois anos para 
abrigamento, é excessivo e frustra a 
expectativa de adoção. Ademais, não há 
dados estatísticos que comprovem o êxito 
das medidas de reintegração ao núcleo 
familiar, a compensar o esforço. A lei faz 
uma opção política clara pela colocação 
na família natural em detrimento da 
adoção, certamente para coibir abusos 
verificados no passado. A impossibilidade 
de encontrar um meio-termo, porém, 
milita contra o princípio do “melhor 
interesse da criança”.

Negligência e preconceito

Outro entrave do sistema nacional 
da adoção é a falta de estrutura do 
Poder Judiciário. Em São Paulo, sabe-se 
que há muitos anos não há qualquer 
investimento nas Varas da Infância 
e Juventude. O sistema, moroso em 
demasia, viola frontalmente o preceito 
constitucional que garante à criança 
“absoluta prioridade”.

Mas esse não é o único problema do 
Judiciário. Alguns juízes têm aproveitado 
a nova lei, a partir de uma interpretação 
literal de alguns artigos, para impor sua 
visão contrária à adoção consentida. O 
principal argumento contra esse tipo de 
adoção se refere à necessidade de evitar 
a compra e venda de bebês. Mas esse é 
um entendimento prepotente, que trata 
a mãe que doa um filho para a adoção 
de forma paternalista e preconceituosa, 
entendendo esse ato (em verdade, uma 
decisão dramática) como abandono, 
tirando dessas mulheres o direito de 
desenvolver um papel ativo na escolha 
da família que criará seus filhos.

Argumentam esses juízes que, na adoção 
consentida, não haveria preparação 
adequada dos adotantes. Ora, a “rigorosa 
avaliação” feita pelo Judiciário não tem 

    O sistema, moroso 
em demasia, viola 

frontalmente o preceito 
constitucional que 
garante à criança 

“absoluta prioridade” 



Artigo

 9

conseguido coibir a situação cruel de 
devolução de crianças (é comum verificar 
pais adotivos que levam a criança para 
um checkup antes de decidirem se ficarão 
com ela...). Esses lamentáveis desfechos, em 
que a criança é abandonada pela segunda 
vez, dificilmente ocorrem nos casos de 
adoção consentida, em que a criança, 
normalmente, é entregue ainda pequenina.

Essa interpretação “conservadora”, no que 
há de pior da palavra, contraria o princípio 
constitucional da livre manifestação de 
vontade, que deve ser interpretado não 
apenas como a máxima possibilidade 
de se expressar, mas também como a 
máxima possibilidade de escolher.

“Saídas” à margem da lei

Diante de tantos problemas, os 
pretendentes frequentemente recorrem 
à chamada “adoção à brasileira”, agindo 
contra a lei, com o registro tardio da 

criança como se filho biológico fosse. Em 
outros casos, apenas após a guarda de fato 
por razoável período, a garantir a existência 
do vínculo de afetividade, é que se pleiteia 
a adoção judicial. Durante esse período, 
a criança fica à margem da proteção do 
Estado, numa situação de informalidade, 
que traz uma insegurança jurídica brutal 
às famílias e às próprias crianças.

Assim, apesar dos avanços na legislação, 
ainda há muito a ser feito, pois, em muitos 
casos, são o Estado, o Judiciário e a própria 
lei a contribuir para o desolador quadro 
brasileiro no que se refere à adoção. O 
tempo é curto, a matéria é relevante e 
impõe investimentos e aperfeiçoamentos 
urgentes.

Apesar de importantes 
avanços, em muitos 

casos o Estado, o 
Judiciário e a própria 
lei ainda contribuem 

para o desolador quadro 
brasileiro
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ETAPAS DO PROCESSO
Por Mariana Turra Ponte 

                                                                                                                                                                 
O passo a passo para quem deseja adotar

O caminho para a adoção de uma criança 
ou um adolescente começa muito 
antes da habilitação dos pretendentes 
nos foros competentes e do processo 
de adoção. Mas compreender o passo 
a passo dos procedimentos previstos 
em lei, comentados à luz da realidade 
observada, é medida que se recomenda 
àqueles que estão dispostos a praticar 
esse ato de amor ou interessados em 
refletir sobre o tema.

A adoção compreende diversos 
procedimentos concomitantes – desde a 
prévia habilitação dos pretendentes até a 
destituição do poder familiar em relação 
à criança ou ao adolescente, a fim de 
permitir a adoção, além do processo de 
adoção propriamente dito –, que serão 
aqui tratados de forma sucinta, sem a 
pretensão de esgotar a matéria.

Podem ser adotadas as crianças e os 
adolescentes cujos pais tenham falecido, 
perdido o pátrio poder ou concordado 
com a adoção. Nas últimas duas hipóteses, 
deverão ser primeiramente esgotados 
todos os meios de mantê-los no convívio 
de sua família de origem, o que pode 
consistir num dos grandes nós do sistema 
nacional de adoção – como exposto no 
artigo sobre destituição do poder familiar 
e na entrevista do desembargador 
Antonio Carlos Malheiros, que compõem 
esta edição (págs. 11 e 19).

Mas quem pode ser considerado 
legalmente apto para adotar? E como 
se desenrola esse processo? É isso o que 
resumirei a seguir.

Procedimentos para a habilitação

O processo de habi l i tação dos 
pretendentes à adoção tramita perante a 
Vara da Infância e Juventude do Foro da 
circunscrição de seu domicílio. Trata-se 
de Justiça especializada para lidar com a 
matéria, apesar do sucateamento que a 
afeta e compromete sua melhor atuação, 
pela falta de investimento de recursos por 
parte do Estado.

Recomenda-se que os pretendentes 
à adoção constituam um advogado 
que os assessore nos procedimentos, 
dada a costumeira ansiedade que 

permeia todo o caminho da adoção e a 
pouca familiaridade da maioria com a 
terminologia e os trâmites jurídicos. 

Podem adotar os adultos com mais de 
21 anos, independentemente do estado 
civil. Na hipótese de haver casamento 
ou na de viver em união estável, o casal 
deve habilitar-se, valendo ressaltar que 
a jurisprudência atual tem admitido 
adoções por casais homoafetivos, que se 
têm mostrado bem-sucedidas.

O processo de habilitação não consiste 
em mera burocracia ritualística, como 
alguns tentam fazer crer. Ao contrário, 
destina-se à mais responsável verificação 
das condições dos pretendentes à adoção, 
em diversas esferas, devendo o processo 
ser instruído com documentos pessoais, 
além de outros que atestem sua sanidade 
física e mental, idoneidade moral e a 

inexistência de antecedentes criminais.

Mais relevante ainda é a avaliação feita 
pelo corpo técnico do Poder Judiciário, 
através das entrevistas com psicólogos 
e assistentes sociais, nas quais se busca 
compreender as razões mais íntimas e as 
expectativas recônditas dos candidatos, 
para identificar eventuais obstáculos 
ao sucesso da adoção. Em cada caso, os 
profissionais avaliarão os pretendentes, 
podendo recomendar a habilitação, 
opinar pelo indeferimento ou encaminhá-
los para os grupos de apoio à adoção, 
que exercem um papel fundamental na 
orientação e no amadurecimento das 
intenções dos pretendentes.

É preciso observar ainda que as avaliações 
psicossociais menos atentas, bem como a 

burla dos procedimentos previstos em 
lei, a exemplo da realização de “adoções 
à brasileira” – realizada à margem da 
lei –, deságuam, frequentemente, em 
adoções malsucedidas e em traumáticas 
devoluções de crianças, entre outras 
mazelas que afetam todos os envolvidos, 
sobretudo as crianças e os adolescentes.

Da entrada no cadastro à sentença final

Após a manifestação do Ministério 
Público, o juiz decidirá sobre o pedido 
de habilitação dos pretendentes à 
adoção. Quando considerados aptos, 
serão automaticamente encaminhados 
para o cadastro nacional das adoções. 
Atente-se para o fato de que a eventual 
demora na localização de crianças aptas 
à adoção decorre, em geral, das várias 
restrições impostas pelos pretendentes 
quanto ao perfil buscado. Essa demora 
pode se alongar ainda mais devido à 
lentidão do Judiciário (em consequência, 
pelo menos em parte, da carência de 
recursos já mencionada).

A adoção chamada “intuitus personae”, 
que ocorre quando a mãe biológica 
entrega seu filho para adoção por 
uma determinada pessoa, é polêmica. 
A Lei de Adoção a restringe e alguns a 
desaconselham, pela incerteza quanto 
à real intenção materna. Outros 
consideram a necessidade de se avaliar 
caso a caso, levando-se em conta os laços 
afetivos que muitas vezes já se formaram 
entre os adotantes e a criança.

Depois de localizada a criança ou o 
adolescente, os pretendentes receberão 
sua guarda provisória e, em regra, 
passarão pelo estágio de convivência, 
período em que a família receberá visitas 
do serviço social, o qual avaliará as 
condições em que se encontra a criança 
ou o adolescente e o desenvolvimento de 
seus vínculos com os pretendentes.

Concluídos os estudos e realizada 
audiência, o juiz sentenciará o processo 
de adoção e a criança passará a ter 
uma certidão de nascimento, na qual 
os adotantes constarão como pais. A 
sentença da adoção é irreversível e a 
família biológica perde todo e qualquer 
direito sobre a criança ou o adolescente.

A eventual demora na 
localização de crianças 
aptas à adoção decorre, 

em geral, das várias 
restrições impostas 
pelos pretendentes 

quanto ao perfil 
desejado 
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DESTITUIÇÃO DO PODER PARENTAL
Por Fernanda Hesketh e Mariana Turra Ponte

                                                                                                                                                                 
Objetivos e limites da tutela estatal sobre as famílias

A conduta dos pais é fundamental para o 
crescimento saudável dos filhos, formação 
e desenvolvimento de suas potencialidades. 
Entre os deveres dos genitores, destacam-
se o de protegê-los, nortear sua formação, 
garantir-lhes educação, bem como seu 
desenvolvimento integral como indivíduos e 
cidadãos, com todos os cuidados necessários, 
a fim de que atinjam a fase adulta com saúde 
física, psíquica, emocional, mental e espiritual.

A família não é mais vista numa estrutura 
hierárquica fundada em relações de poder e 
dominação, mas, sim, em relações de afeto, o 
que implica atenção às necessidades não apenas 
materiais, mas também existenciais de todos 
os seus membros, especialmente as crianças e 
os adolescentes, que, por estarem em fases de 
desenvolvimento físico e psíquico, demandam 
mais proteção e cuidados. O reconhecimento, por 
parte da sociedade e do Estado, dessa condição 
especial dos mais jovens reflete-se nas leis que lhes 
dedicam especial atenção.

Nesse contexto, a legislação brasileira adotou 
a doutrina da proteção integral da criança e 
do adolescente, a ser buscada com prioridade 
absoluta pela família, o Estado e a sociedade.

O papel legal dos pais

A legislação brasileira confere aos pais o 
chamado “poder familiar”, consistente no 
conjunto de direitos e deveres quanto à pessoa 
dos filhos, que se mantêm inalterados mesmo 
após o divórcio dos genitores. Assim, compete 
aos pais, em relação aos filhos, dirigir-lhes a 
criação e educação; tê-los em sua companhia 
e guarda; conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para casar; nomear-lhes tutor 
por testamento ou documento autêntico, se o 
outro genitor não lhe sobreviver, ou o sobrevivo 
não puder exercer o poder familiar; representá-
los, até os 16 anos, nos atos da vida civil, e 
assisti-los, após essa idade, nos atos em que 
forem partes, suprindo-os com consentimento; 
reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
exigir que lhes prestem obediência, respeito e 
os serviços próprios de sua idade e condição.

O “poder familiar” sofreu profundas alterações 
ao longo do tempo, acompanhando a 
trajetória da própria história da família. No 
Direito Romano a patria potestas representava 
o poder soberano do chefe de família, de vida 
e de morte. Sua autoridade não tinha limites 
em relação aos membros da família, inclusive 
os filhos. Tal conceito veio sendo alterado, 

transformando-se num conjunto de direitos 
e deveres em relação aos filhos, visando sua 
proteção. Hoje o poder familiar tem seu foco, 
portanto, nos interesses dos filhos.

Atualmente ambos os pais são chamados a 
exercer de forma igualitária e participativa o 
poder familiar. O homem não ocupa mais 
o posto de chefe da sociedade conjugal; 
mãe e pai são titulares do poder familiar e 
ambos devem colaborar, na proporção de 
seus recursos, para o sustento da família. 
O cuidado é um dever jurídico, imposto a 
ambos os pais, nas mais diversas esferas.

Nesse contexto, as crianças aptas à adoção 
são aquelas cujos pais sejam falecidos ou já 
tenham sido destituídos do poder familiar, 
em caráter definitivo.
Para isso, a lei estabelece as hipóteses em que 
os pais serão destituídos do “poder familiar”, 
sempre por decisão judicial, em processo 

que lhes garanta o exercício do direito de 
defesa. Assim, perderá o poder familiar o pai 
ou a mãe que “comprovadamente castigar 
imoderadamente o filho”; “deixar o filho 
em abandono” ou “praticar atos contrários 
à moral e aos bons costumes”.  Como visto, 
o legislador conferiu amplo campo aos 
operadores do direito – juízes, advogados, 
promotores – para decidir, no caso concreto, 
as hipóteses de perda do poder familiar.

Algumas condutas são, inequivocamente, 
consideradas causas da irremediável perda 
do poder familiar. Causam indignação, e 
não geram dúvidas. Assim ocorre em relação 
aos pais que perderam os direitos e deveres 
sobre seus filhos pelas abomináveis práticas 
de tortura, maus-tratos ou abuso sexual.

Controvérsias e princípios

Outras hipóteses são, entretanto, mais 
controversas, desafiam o Judiciário e geram 
polêmica na sociedade. Quando, por exemplo, 
os pais, por conta de opção religiosa, privam os 
filhos de determinados tratamentos médicos, 
necessárias transfusões de sangue ou ministram 
aos filhos substâncias que podem lhes causar 
alterações e danos psíquicos e neurológicos, 
como o chá de Santo Daime. Também geram 
questionamento as condutas dos pais que 
privam seus filhos de determinados tipos 
de alimentos em tenra idade ou de vacinas, 
e ainda aqueles que submetem os filhos a 
procedimentos que visam resultados estéticos 
incompatíveis com a pouca idade, como 
cirurgias plásticas desnecessárias.

Em todos esses casos, a discussão que se coloca 
diz respeito aos limites da normatização estatal 
em face da inquestionável liberdade de que 
gozam os pais de criar seus filhos segundo seus 
próprios valores e princípios. Questões amplas 
e complexas entram, então, em jogo.

O que se espera de um pai, ou de uma mãe? 
Até onde o Estado de Direito, que é laico por 
determinação da Constituição Federal, pode 
intervir (através do Poder Judiciário, ou do 
Legislativo) na educação e proteção de um 
indivíduo, se os genitores, ou apenas um 
deles, em pleno domínio de suas faculdades 
mentais e respaldados por seus valores e 
crenças individuais, mostram-se convictos de 
estar cuidando dele corretamente? Quando 
um juiz, ou tribunal, pode determinar a perda 
do poder familiar de pais que, buscando o 
que consideram ser o melhor para seus filhos, 
agem em desacordo com os valores sociais 
dominantes? Quais devem ser os limites desse 
tipo de intervenção estatal?

O Estado deve, em nosso entender, por meio 
do Poder Judiciário, fiscalizar o exercício 
da autoridade parental, a fim de garantir 
a eficácia do princípio constitucional 
da proteção integral das crianças e dos 
adolescentes. Portanto, sem extrapolar 
limites da razoabilidade, entendemos que 
as decisões judiciais – quando efetivamente 
pautadas pelos princípios explicitados na 
Constituição e em leis como o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) – não 
ferem a liberdade dos indivíduos. Pelo 
contrário. Trata-se, nesses casos, de fazer 
valer os direitos, e as próprias liberdades, 
dos mais jovens.

O Judiciário deve 
fiscalizar o exercício da 

autoridade parental, 
a fim de garantir a 

eficácia do princípio 
da proteção integral 

das crianças e dos 
adolescentes
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O PAPEL DO TERCEIRO SETOR
Por Valéria Maria Trezza e Meríssea Setim Prioste

                                                                                                                                                             
Organizações da sociedade civil têm função-chave no acolhimento de crianças e encaminhamento de adoções 

Historicamente, as organizações da 
sociedade civil atuam em prol do 
interesse público em diversas áreas, 
por exemplo em educação, saúde e 
assistência social, e, mais recentemente, 
em meio ambiente, direitos humanos 
e inclusão social .  São parceiras 
fundamentais do Estado na provisão de 
serviços, e a expansão de suas atividades 
propicia maior participação social no 
enfrentamento de desafios coletivos, 
fator essencial para o fortalecimento da 
democracia.

Entre os vários papéis exercidos pelas 
organizações do Terceiro Setor, alguns 
merecem destaque, em razão de sua 
predominância e importância. O primeiro, 
e talvez o mais tradicional, é a oferta de 
serviços públicos. Elas ainda se destacam 
pela luta por direitos e a mobilização 
política e social. Também há uma grande 
quantidade de organizações voltadas 
para a congregação de pessoas em torno 
de atividades de interesse comum. Além 
disso, muitas organizações da sociedade 
civil promovem debates e novas agendas 
de relevante interesse público.

No tocante à questão da infância e da 
juventude, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) dispõe que a política de 
atendimento dos direitos desse público 
será feita por meio de um conjunto 
articulado de ações governamentais e 
não governamentais. A lei, portanto, 
prevê expressamente a participação das 
organizações da sociedade civil na defesa 
da criança e do adolescente.

Um dos temas mais importantes nessa 
área é o da adoção e, nesse campo, 
as organizações sem fins lucrativos 
desempenham diversos papéis.

Atuação assistencial e política

Na oferta de serviços públicos, as 
entidades do Terceiro Setor são 
responsáveis pela manutenção de 
abrigos que proporcionam uma 
moradia temporária para crianças e 

adolescentes que não possuem família, 
ou que tenham sido retiradas do 
convívio dela, até que seja encontrado 
um lar substituto. Esse tipo de serviço 
vem sendo prestado por entidades da 
sociedade civil há décadas e, ainda hoje, 
predominantemente por instituições 
ligadas à Igreja. Em pesquisa divulgada 
pelo Ipea em 2005, estima-se que 65% 
dos quase 700 abrigos existentes no 
Brasil são não governamentais. Trata-se, 
portanto, de uma atuação indispensável.

Em relação à defesa dos direitos da 
criança e do adolescente, vale ressaltar 
a ação fundamental do Terceiro Setor 
na aprovação do ECA, em substituição 
ao Código de Menores, que inaugurou 
outra forma de a sociedade reconhecer 
a infância e a juventude, agora como 
sujeitos com direitos e prerrogativas 
especiais em razão de sua condição 
de pessoas em desenvolvimento. 
Especialmente na questão da adoção, 
as entidades sem fins lucrativos atuam 
para assegurar o direito de toda criança 
à convivência familiar, para traçar novos 
rumos e buscar soluções para a situação 
de crianças e adolescentes abandonados, 
o que muitas vezes culmina na 
promulgação ou alteração de leis. 
Essas organizações estão estruturadas 
em rede e criaram um movimento de 
suporte à adoção, representado na 
figura de uma associação nacional que 

congrega os diversos grupos existentes 
de apoio à adoção.

Articulação de interesses e debates

Mas não é apenas oferecendo serviços 
de interesse público nem na mobilização 
e na luta por direitos que atuam as 
organizações da sociedade civil. Talvez 
um papel ainda mais antigo do que 
estes seja o de congregar pessoas em 
torno de atividades de interesse comum, 
promovendo a integração social, o auxílio 
mútuo, o lazer e a solidariedade. De fato, 
é provável que as pessoas se tenham 
unido primeiramente não para prestar 
serviços para terceiros nem para lutar por 
direitos e pela democracia e, sim, para 
conjugar seus esforços para conseguir 
resultados que sozinhos não alcançariam, 
compartilhar interesses e realizar rituais 
de celebração e confraternização.

No tema da adoção, encontramos 
congregações de pais e filhos adotivos, 
se ja  em g rupos  jur id icamente 
constituídos, seja meramente informais, 
para troca de experiências e apoio mútuo. 
Não obstante o foco voltado para seus 
próprios membros, a participação nessas 
instituições é um recurso fundamental 
de promoção de ação coletiva para o 
bem comum.

Por fim, há outro papel das organizações 
da sociedade civil que merece ser 
destacado: o de promotor do debate de 
ideias e questões para construção de novas 
agendas. Trata-se de uma etapa necessária 
no processo de construção de direitos, 
mudanças legislativas e transformação de 
culturas estabelecidas na sociedade para 
superação de preconceitos. Certamente 
no campo da adoção há grande espaço 
para o exercício desse papel, por envolver 
um instituto fortemente estabelecido na 
sociedade – a família – e, portanto, eivado 
de emoção e subjetivismo. Adoção por 
estrangeiros ou por casais homossexuais 
são exemplos de questões colocadas na 
agenda atual para debate.

Entidades sem fins 
lucrativos atuam para 

assegurar o direito 
de toda criança à 

convivência familiar, 
para traçar novos rumos 

e buscar soluções
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DIREITO À VERDADE
Por Juliana Vieira dos Santos e Meríssea Setim Prioste

                                                                                                                                                              
Uma história para além de genes e nomes

Todos têm o direito de conhecer sua 
origem biológica. Essa prerrogativa 
consta no artigo 48 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), recém-
alterado pela Lei nº 12.010, de 2009. 
Esse dispositivo garante às crianças 
adotadas a faculdade de acessar os autos 
integrais do processo de adoção a partir 
do momento em que completarem 18 
anos ou mesmo antes de atingida a 
maioridade, desde que assegurada 
orientação jurídica e psicológica.

O direito à verdade, porém, vai mais 
além do que está estipulado na lei. Até 
porque, ainda hoje, por ineficiência ou 
desconfiança do Estado, a grande maioria 
das adoções ocorre à margem do aparelho 
estatal. E, tendo em vista que quase um 
quarto dos nascimentos no Brasil são 
registrados tardiamente (após os 15 
dias regulamentares), não é difícil para 
os pais adotivos, nessas circunstâncias, 
“lavarem” as origens biológicas de sua 
criança fazendo emitir o certificado de 
nascimento diretamente em seus nomes. 
Nesses casos, as verdadeiras informações 
sobre os pais biológicos não constam 
em documento algum, ficando o 
esclarecimento dos fatos na dependência 
de possíveis, mas nem sempre viáveis, 
investigações posteriores.

Curioso notar que há até pouco tempo 
essa era a única forma de conferir 
plenos direitos de herança, já que o 
ordenamento jurídico privilegiava a 
filiação biológica em detrimento dos 
laços afetivos e históricos de convivência 
e cuidados, com nítida distinção 
jurídica entre o que se chamava de 
filhos legítimos e ilegítimos. Era uma 
evidência de que a sociedade via com 
maus olhos a filiação extraconjugal e 
até mesmo a adoção.

O biológico, o afetivo e o coletivo

A concepção da primazia do vínculo 
biológico começou a ser abalada no 
fim dos anos 80, com a promulgação 
da Constituição, em 1988, e do ECA, em 
1990. Inseriram-se no ordenamento 
dispositivos que garantiam tratamento 
equânime aos filhos, fruto ou não de 
relação de casamento ou adotados. 

No mais, o ECA trouxe o conceito do 
direito ao estado de filiação, previsto 
em seu artigo 27.

A sociedade também evoluiu, inspirou e 
acompanhou o novo sistema introduzido 
pela legislação. Nesse sentido interiorizamos 
a ideia de que a paternidade por excelência 
decorre do laço afetivo entre pais e filhos, 
não sendo necessária a existência de 
vínculo biológico.

Mas o tema do contato entre pais 
biológicos e pais adotivos, apesar 
das mudanças na lei, permaneceu 
um tabu. Tanto é assim que a lei só 
garante o conhecimento do processo 
após a  maior idade.  O direi to à 
ve rdade ,  contudo,  ex t rapo la  o 
direito de desvendar o segredo das 
origens, é um verdadeiro direito à 
identidade, que implica conhecer 
desde cedo sua própria história, em 
sentido mais amplo.

O tema é espinhoso, porque esbarra 
nos medos e preconceitos das famílias 
adotantes, frequentemente disfarçados 
sob o manto do “interesse da criança”. E 
talvez sejam esses medos (muitas vezes 
legítimos ante a ineficiência estatal ou 
a insegurança jurídica gerada por seus 
agentes) que fazem com que o nosso 
conceito de adoção aposte numa noção 
particular da criança como indivíduo 
autônomo. A história individualizada da 
criança é separada de qualquer relação 
social concernente às coletividades e 
aos grupos dos quais ela se origina.

E, assim, esquecido o caráter relacional 
da adoção, ela acaba funcionando, em 
muitos aspectos, como uma transação. 

Construção da identidade

“A antropóloga inglesa Mari lyn 
S t rathern sugere  que a  lóg ica 
consumista ocidental não é definida 
tanto pelo dinheiro quanto pela 
imagem de um mercado impessoal, 
movido por indivíduos autônomos 
e  exercendo a  l i v re  esco lha”, 
escreve Claudia Fonseca em seu 
artigo “Da circulação de crianças à 
adoção internacional: questões de 
pertencimento e posse” (Cadernos 
Pagu, nº 26, 2006). A ausência de 
rostos na adoção (seja daquele que 
doa ou perde, seja dos que recebem 
ou ganham) inscreve-se nessa lógica. 
E a ideia de ceder a criança, como se 
fosse completamente descartável da 
relação que a concebeu (não apenas 
no sentido biológico, mas no que 
tange à conexão entre sua genitora e a 
família adotiva), pressupõe valores de 
propriedade e posse.

O ser humano, em qualquer idade, tem 
direito a mais do que isso. Tem direito 
a mais do que o conhecimento dos 
fragmentos impessoais num processo 
da burocracia estatal. Tem direito 
a criar uma identidade individual 
específica de suas condições históricas 
e a conhecer a trajetória das relações 
interpessoais que compuseram a 
trama social de sua existência.

A ruptura total com a família biológica, 
sem nem mesmo uma relação de 
solidariedade para com as mães que 
“dão” seu bem mais precioso, na imensa 
maioria das vezes por falta de recursos 
financeiros, não parece permitir ao 
sujeito o direito de compor a sua 
própria memória dos eventos passados, 
direcionando-os para o futuro.

“Pensar com uma mente aberta”, sugere 
Hannah Arendt, permite “treinar a 
imaginação para que faça uma visita”. 
Essa talvez seja a difícil tarefa de todos 
os agentes envolvidos na questão da 
adoção para garantir às crianças a 
construção de sua própria história.

Todos devem ter o direito 
de criar uma identidade 
a partir do conhecimento 
da trajetória das relações 
que compuseram a trama 
social de sua existência
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
estabelece que, para a adoção conjunta, 
é indispensável que os adotantes sejam 
casados civilmente ou mantenham união 
estável. Até recentemente, a chamada 
“união estável” era vista como um tipo de 
vínculo que só podia ser reconhecido pelo 
Estado em relação a casais heterossexuais. 
Por isso, havia rejeição ou, pelo menos, 
dúvidas quanto à possibilidade da adoção 
por casais homoafetivos.

Após anos de polêmica discussão judicial, 
o Supremo Tribunal Federal (STF), no início 
do mês de maio, passou a reconhecer 
formalmente a união estável entre pessoas 
do mesmo sexo como entidade familiar. 
Ocorre que, assim mesmo, ainda existe 
certa resistência do Poder Judiciário em 
estender os efeitos da decisão do STF à 
possibilidade de um casal de gays ou de 
lésbicas adotar uma criança.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
já vem, há anos, proferindo decisões 
isoladas, favoráveis à adoção por casais 
homoafetivos. O STJ reconhece que, acima 
de tudo, a adoção representa um ato de 
amor. Ora, casais de mesmo sexo também 
têm o direito e a capacidade de dar amor. 
Por que não? Por que gays ou lésbicas 
seriam pais ou mães menos adequados? 
O que dizer dos incontáveis casos de 
casais héteros que praticam maus-tratos 
aos filhos, como nos casos, infelizmente 
recorrentes, de abuso sexual?

As novas famílias

Nesse cenário, é importante ampliar a 
compreensão do conceito de “família”, que 
deve significar, sobretudo, um grupo social 
cuja convivência é pautada na troca de afeto, 
proteção, e promoção do desenvolvimento 
das aptidões e do caráter de seus membros. 
Não importando de que sexo sejam e a 
orientação sexual que tenham. Inclusive 
porque a lei brasileira não faz distinções 
dessa espécie e não existe vedação legislativa 
aos casais homoafetivos em relação à 
adoção. Devem-se observar, nesta matéria, 
os princípios fundamentais da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana, da liberdade, 

da intimidade, da não discriminação e do 
direito à busca da felicidade.

Aliás, atualmente, é cada vez mais 
comum uma inversão das atividades 
tradicionalmente exercidas pelos pais, e 
o papel de pai nem sempre cabe a um 
indivíduo do sexo masculino. Muitas vezes, 
por exemplo, a mãe é quem trabalha 
fora o dia inteiro, enquanto o pai se 

responsabiliza pelas tarefas dos filhos e da 
casa. Nada impede, assim, que uma criança 
tenha ‘dois pais’ ou ‘duas mães’, caso seja 
adotada por um casal homoafetivo. O sexo 
biológico nem sempre vai coincidir com o 
“papel sexual” socialmente construído.

As decisões da Justiça que analisam  a 
possibilidade de adoção não devem 
basear-se na orientação sexual do casal, 
mas precisam, sim, avaliar sua capacidade 
para criar, educar, transmitir valores morais 
e éticos, condições de saúde e segurança, 
estabilidade da família, atentando, 
sempre, ao princípio fundamental do 
melhor interesse da criança.

A legislação brasileira garante à criança 
e ao adolescente o direito à convivência 
familiar, devendo a adoção ter como 
critério norteador os benefícios que serão 
usufruídos por quem está sendo adotado.

Direito supera o preconceito

Estudos conduzidos por especialistas 
(notadamente na Academia Americana 
de Pediatria e nas Universidades 

da Virgínia, Estados Unidos, e de 
Valência, na Espanha) atestam, com 
bases científicas, que não há diferença 
entre o desenvolvimento psicossocial 
dos filhos de casais homossexuais e o 
de heterossexuais. Não há, portanto, 
sequelas psicológicas decorrentes 
da orientação sexual dos pais. O que 
importa é a criança ser feliz. Amar e ser 
amada. Fazer parte de uma família. E, 
convenhamos, para ser pai ou mãe, 
não é preciso gerar. Nem é preciso 
ser capaz de gerar um filho. E, sim, de 
acolher e cuidar.

O que deve levar as pessoas a viver 
juntas, independente de sua opção 
sexual, é o amor e o desejo de formar 
um lar. Mas, não raro, o que acontece, 
infelizmente, é que as formações 
famil iares  or ig inadas  de uniões 
homoafetivas ainda são encaradas 
com preconceito e discriminação, 
atitudes hipócritas que ainda são o 
principal obstáculo para a adoção 
requerida por homossexuais.

O Poder Judiciário não pode fechar 
os olhos para a realidade do mundo 
contemporâneo, no qual a sociedade se 
transforma e avança velozmente. Não 
deve ignorar as novas configurações de 
família baseadas no afeto. Ao analisar 
os pedidos de adoção por casais do 
mesmo sexo, deve, isto sim, reconhecer 
a legitimidade e a nobreza desse ato. 
Deve levar em conta as motivações éticas 
e efetivas, e a magnitude do desejo 
manifestado por esses casais. E que, não 
obstante fazerem parte de uma minoria, 
essas pessoas têm o direito de ser pais 
ou mães, sobretudo ao se disporem 
a acolher crianças que se encontram 
em abrigos públicos — onde a cada 
dia amargam a sensação de abandono 
e, não raro, sofrem maus-tratos. Esse 
gesto é mais uma demonstração do fato, 
evidente, de que a orientação sexual não 
divide a humanidade entre bons e maus, 
entre pessoas melhores e piores.

Acima de tudo, o que deve imperar é o 
direito de ser filho.

ADOÇÃO HOMOPARENTAL
Por Fernanda Hesketh 

                                                                                                                                                                
A legitimidade social e legal de mães e pais homoafetivos

Estudos atestam 
que filhos de casais 
homossexuais não 

apresentam sequelas 
nem são prejudicados 

em seu desenvolvimento 
psicossocial
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O DESTINO DOS QUE NÃO SÃO ADOTADOS
Por Isabel Campos de Arruda*

                                                                                                                                                               
O desafio da vida adulta para os jovens egressos de abrigos

O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) prevê medidas de proteção à 
criança e ao adolescente quando os seus 
direitos forem ameaçados ou violados, 
preferindo-se aquelas que visem ao 
fortalecimento dos vínculos familiares 
e comunitários. Entretanto, se for 
necessário o afastamento do convívio 
familiar, ele deve ser excepcional e 
provisório. Quando as crianças ou 
os adolescentes são encaminhados 
aos serviços de acolhimento, como 
os abrigos, estes devem adotar, entre 
outros pr incípios,  a  preparação 
gradativa para o desligamento.

Quando eu era coordenadora de um 
abrigo, dizia que deveríamos iniciar a 
preparação para a saída das crianças 
ou dos adolescentes no momento 
em que eles eram acolhidos. Muitos 
educadores discordavam do que eu 
dizia, pois entendiam que trabalhar 
tão rapidamente para a saída era não 
estabelecer vínculos.

Ações de preparação para o desligamento 
devem ser realizadas tanto para as 
crianças e os adolescentes que retornarão 
para as suas famílias de origem ou irão 
para famílias substitutas como para 
aqueles que permanecerão por mais 
tempo no abrigo. 

Prepará-los para o desligamento é 
incentivar sua autonomia, respeitando 
a condição de desenvolvimento de cada 
um e realizando ações efetivas com 
as famílias de origem. A preparação é 
um processo, não são ações isoladas 
realizadas dias ou semanas antes da saída 
das crianças e dos adolescentes do abrigo. 
E não significa não estabelecer vínculos.

Exercício de liberdades

No abrigo em que atuei, muitos dos 
adolescentes acolhidos nunca haviam 
andado de ônibus ou metrô; não sabiam 
andar sozinhos pelas ruas, nem olhar para os 
dois lados antes de atravessá-las. Não tinham 
o hábito de realizar pequenas compras e 
trazer o troco corretamente. Antes da minha 
gestão como coordenadora, os adolescentes 
iam à escola sempre acompanhados, não 
podiam ir sozinhos. Não tinham autorização 

para sair com os amigos, namorar. Não 
podiam escolher ou opinar sobre o dia a 
dia da instituição, nem mesmo sobre suas 
vidas. Pairava a desconfiança em relação 
ao comportamento dos adolescentes, 
sempre vistos como aqueles que iriam 
provocar confusão, e pairava também o 

temor de que, se acontecesse algo com 
eles, os profissionais do abrigo seriam 
considerados culpados pelo juiz. O controle 
da instituição era tão grande que tornara 
impossível a individualização, a construção 
de identidade, a autonomia. Perdiam-se 
nomes, histórias, desejos, vontades...

Para muitos, as situações descritas acima 
podem não ter importância. Mas é no dia 
a dia, nas pequenas práticas, nas atitudes 
corriqueiras que o amadurecimento para 
a vida cotidiana se vai estabelecendo. É 
dessa maneira que o projeto político-
pedagógico do abrigo vai ganhando vida.

Quando os adolescentes têm 14, 15 
anos, deparamo-nos, no abrigo, com 
a necessidade de os encaminhar para 
frequentarem cursos profissionalizantes 
e, posteriormente, trabalharem, sempre 
respeitando o estabelecido no ECA em 
relação ao direito à profissionalização 
e à proteção no trabalho. Como eu 
atuava em uma instituição que possuía 
muitas parcerias, tínhamos várias 
opções de cursos para matricular os 
adolescentes, principalmente quando 
eles possuíam escolaridade suficiente. 
Buscávamos respeitar os interesses 
deles. Uma vez, entretanto, lembro-me 
bem, resistimos inicialmente a autorizar 
uma adolescente a frequentar aulas 

de dança em uma famosa companhia 
de balé paulistana. Tínhamos a ideia 
preconceituosa de que seria muito 
difícil para a adolescente conseguir um 
trabalho posteriormente. Contrariando 
nosso julgamento, a adolescente hoje 
é bailarina profissional, trabalha com 
dança e estuda Educação Física.

Saber, muitas vezes, que o adolescente 
ficará até os 18 anos no abrigo nos tira 
muitas noites de sono e nos desperta 
inseguranças. Afinal, se o esperado não 
se concretizar, arcamos com a marca da 
incompetência, da baixa qualidade do 
trabalho executado.

Quando os adolescentes iniciavam um 
curso, muitos deles adoravam contar 
sobre o seu dia, os novos amigos, os novos 
conhecimentos e responsabilidades. Outro 
tema recorrente era o primeiro salário: o 
que fazer com ele? Trabalhávamos para 
que o guardassem, mas, como qualquer 
outro adolescente, queriam comprar 
o primeiro celular, ajudar os seus pais, 
comprar roupas novas, ir ao cinema. 
Deixávamos gastar o primeiro salário com 
o que eles quisessem. Depois, junto com 
os adolescentes, discutíamos projetos 
para sua autonomia.

Muitas vezes eu entrava em conflito, já que 
outros adolescentes, vivendo com suas 
famílias, não necessariamente estavam 
trabalhando, mas estudando para 
melhores carreiras, melhores trabalhos, 
vivenciando outras experiências... Não 
tinham que sair de casa aos 18 anos. 
Por isso, devemos discutir e realizar 
mudanças para que completar 18 anos 
nos abrigos não seja um pesadelo para os 
jovens, sujeitos já a tantas perdas.

Com apoio, diversos caminhos

Nos quatro anos em que fui coordenadora, 
apenas um adolescente foi para uma 
República Jovem, serviço mantido pela 
prefeitura de São Paulo com o objetivo 
de prover um lar provisório para jovens 
em situação de vulnerabilidade. Todos 
os outros prosseguiram as suas vidas 
de outras formas. Duas adolescentes 
se casaram e foram morar com os seus 
companheiros. Hoje elas têm filhos, 

Quando me tornei 
coordenadora de um 

abrigo, o controle 
da instituição sobre 

as crianças e os 
adolescentes sob sua 
guarda impedia que 

construíssem identidades 
e autonomia 
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estudam e trabalham. Uma adolescente 
estava trabalhando e alugou uma casa 
próxima à de sua família, com quem 
nunca perdeu o contato. Hoje ela 
cuida de um dos seus irmãos e estuda 
Educação Física. Outra adolescente, que 
ainda acompanho, trabalha, recebe o 
benefício bolsa-aluguel, mora sozinha e 
está fazendo cursinho para ingressar em 
curso superior.

A instituição mantenedora do abrigo 
também contratou alguns adolescentes, 
mesmo antes de completarem 18 anos. 
Uma jovem é coordenadora de uma creche 
da instituição. Os desafios, entretanto, 
não são poucos, principalmente pela 
falta de respaldo familiar e pela negação 
dos direitos sociais em nosso país. 
Conforme relato de uma jovem que havia 
saído com 18 anos do abrigo, “...fora do 
abrigo a gente acaba tendo muito mais 
responsabilidade. (...) a responsabilidade 
de colocar o pé no chão. (...) É você que 
tem de se preocupar com as roupas do 

dia. A questão do trabalho, de pagar as 
contas...”

O s  a d o l e s c e n t e s  n ã o  s a í r a m 
imediatamente do abrigo quando fizeram 
18 anos e isso não pode ser visto como 

um favor ou bondade da instituição. As 
situações não são iguais e necessitam de 
encaminhamentos diferenciados. O que 

me parece é que a falta de vagas nos 
abrigos da cidade de São Paulo pressiona 
a saída dos jovens, mesmo que eles 
ainda não estejam preparados. Após o 
desligamento, os adolescentes vinham 
ao abrigo com muita frequência, para 
conversar com os educadores, sair com 
os outros adolescentes, jantar etc. Depois 
de algum tempo, pouco apareciam, pois 
já começavam a se vincular a outras 
pessoas, realizar outras atividades.

É essencial que os abrigos acompanhem 
sistematicamente os jovens por 
pelo menos seis meses após a saída. 
Principalmente para que não se percam 
as relações de confiança, de apoio, o 
espaço de escuta, de compreensão e 
também de enfrentamento dos desafios 
que possam surgir.

* Assistente Social do Ministério Público do 
Estado de São Paulo

A falta de vagas nos 
abrigos da cidade de São 
Paulo pressiona a saída 
dos jovens, mesmo que 
eles ainda não estejam 

preparados 



D
epoim

ento

 17

FAMÍLIA CRIADA A SEIS MÃOS
Por Maria Eulália de Souza Cecilio*

                                                                                                                                                                         
Peguei-a no colo e lhe disse que aquela era a casa dela

Dois anos depois do fim de meu segundo 
casamento, do qual também não vieram 
filhos, meu famoso “relógio biológico” 
começou a tocar. No início o ignorei, 
pois, aos 37 anos, levava uma vida livre. 
Trabalhava muito, mas sempre tinha 
tempo para uma vida social agradável, 
quando comparada às de muitos amigos, 
sempre às voltas com infinitas obrigações 
e cuidados com seus filhos.

Aquele “tique-taque”, entretanto, foi 
ficando cada vez mais alto e decidi que 
era chegada a hora de pensar no assunto. 
Iniciar ou buscar um novo relacionamento 
para constituir uma família pareceu 
pouco viável, em face da realidade que 
vinha experimentando já havia alguns 
anos. Submeter-me a uma inseminação 
artificial, forçar uma gravidez, bancos de 
esperma, tudo isso me passou pela cabeça, 
sem que me causasse maiores emoções. 
Porém, eu tinha uma única certeza: queria 
uma família e iria tê-la.

Por puro acaso, fui apresentada a um casal 
que, há poucos meses, tinha adotado um 
menino já com quase 2 anos de idade. Por 
meio desse casal, conheci vários outros, 
incluindo mulheres que, sozinhas, tinham 
adotado bebês. Passei, então, a namorar a 
idéia de seguir o mesmo caminho e logo 
pensei em uma criança já com seus 2 ou 3 
anos... Por que não? 

Tomei informações sobre os procedimentos 
jurídicos necessários – bastante simples – 
e continuei a me apaixonar pela ideia.

Confesso, entretanto, que o prazer de levar 
a minha vida livre e solta me fez adiar 
uma decisão efetiva por quase dois anos. 
Mas a ideia permaneceu lá, adormecida, 
até que novamente o “relógio” começou 
a gritar desesperadamente.

Sonhos de mãe e de avó

Na concepção estereotipada que temos do 
que vem a ser um “anjo”, passei a sonhar 
com um menino loiro, de olhos azuis e 
cabelos cacheados, que simplesmente 
sorria para mim, o que me fazia acordar 
muito impressionada. Os sonhos foram 
ficando mais e mais frequentes, até que 
uma noite ele riu alto para mim e estendeu 

os bracinhos, como que querendo ser 
carregado. Acordei muito assustada, mas 
com a plena certeza de que meu filho 
estava me chamando para ir buscá-lo.

Ao chegar ao escritório, finalizei o pedido 
de adoção, já esboçado há meses, e dei 
entrada no processo naquele mesmo dia.

Restava-me, agora, comunicar minha 

decisão a minha mãe, que, já viúva 
e aos 76 anos, sentia-se “humilhada” 
perante o mundo por ainda não ter um 
único netinho. Quando lhe contei minha 
decisão, a primeira pergunta que ouvi foi: 
“Mas, filha, não vou ver você grávida? Não 
vou poder passar a mão na sua barriga? 
Não vou ter um bebezinho recém-nascido 
pra ninar, cantando pra ele?”

Sua participação na nova realidade 
e a aceitação da vida que eu estava 
iniciando eram fundamentais para mim 
e lhe respondi com o único argumento 
no qual pude pensar: “Mamãe, vai levar 
muito tempo se eu for esperar tudo isso 
acontecer – se é que um dia vai acontecer. 
Agora, se eu adotar uma criança já com 
seus 3 aninhos, em pouquíssimo tempo 
você terá um bagunceiro por aqui te 
chamando de vovó!”

Em menos de dez segundos ela deu sua 
resposta, vinda com um imenso sorriso: 
“Quando ele chega?”

Relato esse episódio com minha mãe, 
pois, para mim, ele resume o que vem a 
ser a adoção. É ter um estoque imenso de 
amor no coração para doar a alguém. É 

exercer essa capacidade de amar, dando 
carinho e zelo a uma criança que será 
escolhida não pelos homens, mas por 
anjos, nossos e dela.

Primeiro encontro

Meu processo correu com uma velocidade 
impressionante e, após cinco meses e uma 
série de coincidências, fui chamada para 
conhecer um menino, de quase 3 anos, em 
uma pequena cidade do interior.

De posse do documento que me 
permitiria fazer uma visita, cheguei até 
a instituição que o abrigava e conversei 
com a assistente social, que me passou 
muitas informações sobre ele. Depois, 
quando ela foi buscá-lo, uma grande 
ansiedade se apoderou de mim.

Em vez de “amor à primeira vista”, nosso 
primeiro encontro me causou uma grande 
preocupação: o que eu teria de fazer para 
chegar ao coração dele? Ele era lindo, 
sardento, bochechudo e me deu “aquele” 
sorriso! Conversamos um pouco, brincamos 
e, com traços simples, desenhei uma casa. 
Ele então me perguntou, espantado: “Você 
tem casa?” Fiquei com o coração partido 
ao perceber que ele, tão pequeno, já 
demonstrava a percepção de que o lugar 
onde vivia não era propriamente uma 
casa, um lar verdadeiro...

Passamos a tarde juntos e, ao me despedir, 
perguntei se ele gostaria de conhecer 
minha casa e ficar um tempo lá. Ele 
disse que sim, e combinamos que, no dia 
seguinte, eu iria buscá-lo.

A volta da viagem foi repleta de emoção. 
Amigos me telefonavam e, enquanto 
ouviam meus relatos, chorávamos juntos 
– de alegria. Meu filho estava chegando!

No dia seguinte, saindo do Fórum já com 
a autorização para levá-lo, a assistente 
social me chamou para contar que, 
naquela manhã, bem cedo, ele tinha 
sido encontrado sentadinho à porta da 
instituição. Indagado sobre o que fazia lá, 
respondeu: “Esperando a mamãe”.

Mais lágrimas, muitas... Afinal, eu não 
havia me apresentado como “mãe”. Creio, 

Nosso primeiro encontro 
me causou uma grande 
preocupação: o que eu 

teria de fazer para chegar 
ao coração dele?
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no entanto, que ele intuiu o sentimento 
que eu levava dentro de mim.

Um mundo novo

Aquele menino tão pequeno mostrou 
muita coragem ao partir com uma 
estranha total após se despedir, com beijos 
e abraços, das funcionárias que, até ali, 
tinham sido seu porto seguro. Ao colocá-
lo no carro, ele já perguntou meu nome 
e se eu era “mamãe”. Respondi que sim, e 
ganhei um imenso sorriso, acompanhado 
de um suspiro de alívio.

A chegada em casa, a descoberta do lugar 
e o descobrimento de um mundo novo 
foram sensações maravilhosas, vividas 
por nós dois. Mais tarde, os amigos foram 
chegando com muitos abraços, presentes 
e lágrimas de alegria. Excitadíssimo, ele só 
conseguiu dormir muito tarde, por pura 
exaustão. Eu passei muitas horas daquela 
noite (e de várias outras) olhando-o dormir, 
imaginando tudo o que iríamos começar a 
construir a partir daquele dia... Caberia a 
mim o sucesso deste caminho.

O aprendizado mútuo foi intenso. 
Entre tentativas, acertos, erros e muita 
intuição, fomos aprendendo a nos 
amar. Ele chegou com um passado, 
com experiências já vividas, que tinham 
de ser respeitadas, consideradas e, 
principalmente, entendidas. Isso era 
essencial para superar a eterna sensação 
de abandono e rejeição que se impregna 
no histórico dessas crianças.

Passados cerca de três anos de sua 
chegada, ao ganhar um “brinquedo 
mágico que realizava desejos”, meu 
filho fechou os olhinhos com força e 
fez seu pedido. Curiosa, fui saber qual 
era, ao que ele respondeu: “Eu desejei 
uma irmã”. Não aguentei de emoção e 
caí no choro, pois meu pedido inicial de 
adoção – de uma menina – ainda estava 
adormecido no Fórum, sem que nunca 
tivessem me chamado.

Construção a três

Os anjos, no entanto, sabem o que fazem, 
pois, exatos 30 dias depois, fui chamada 

pela assistente social para conhecer uma 
menina, com 3 anos recém-completados. 
Fui visitá-la no mesmo dia e, à noite, 
contei a meu filho que seu desejo tinha-se 
realizado. No dia seguinte iríamos buscar 
a irmãzinha dele!

A emoção de conhecê-la foi exatamente 
a mesma. A diferença estava no fato 
de que, ao contrário dele, ela era bem 
miúda, tímida, um tanto assustada e com 
um ar frágil. Sua chegada em casa teve 
semelhanças: ela olhou tudo, conferiu 
os ambientes e foi descobrindo os 
brinquedos, o aconchego, o amor e, em 
dois dias, o sorriso começou a aparecer.

Sua adaptação foi mais lenta, dificultada 
pelos ciúmes do irmão, mas, novamente, 
cabia a mim fazer dar certo! Para 
entendê-la melhor, estive outras vezes 
na instituição que a havia abrigado, 
levantei informações e detalhes, 
perguntei sobre seu temperamento e 
outros fatos e questões que pudessem 
contribuir para suavizar o seu processo 
de ajuste à nova realidade.

Mas o tempo passava e eu permanecia 
preocupada com sua adaptação até que, 
numa noite, já bem tarde, vi que ela 

ainda estava acordada, sem sinais de que 
conseguiria dormir facilmente. Tentei de 
tudo: leite, colo, canções, cafunés... Até 
que meu instinto me fez olhar para dentro 
de sua aflição. Peguei-a no colo e lhe disse 
que ela poderia dormir tranquila, porque, 
no dia seguinte, tudo estaria ali. Afinal, 
aquela era a casa dela.

Ela se levantou, foi até a cama do irmão 
e perguntou se era a casa dele também. 
Depois, olhou o quarto, os brinquedos 
e me perguntou se era a minha casa. 
Começando um sorriso, pareceu ter 
concluído ali que aquela era a casa dela 
também... Ela se deitou, repetiu as frases 
e, dando gargalhadas, quis ouvir minha 
confirmação de que “aquela era a nossa 
casa”. Imediatamente caiu num sono 
profundo, dormindo com um imenso 
sorriso no rosto.

Afastei-me para poder chorar com 
liberdade, pensando quão difícil para 
eles era conseguir o que, para muitos, é 
tão corriqueiro: um lar, amor, carinho, 
cuidados, família.

Na manhã seguinte ela acordou 
diferente, mais aberta à sua nova 
realidade e muito mais disposta a fazer, 
daquela, a sua família.

Desde esse dia enfrentamos muitos 
desafios, vivenciamos momentos de 
alegrias e de tristeza, fizemos muitos 
acertos e também cometemos alguns 
erros. A boa construção da nossa família 
tem acontecido graças aos esforços de 
nós três, e à coragem deles de abrir seus 
corações para a chance que seus anjos lhes 
deram de ser felizes.

* Advogada formada pela Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco (USP), 
Maria Eulália de Souza Cecilio atua nas 
áreas cível, de direito imobiliário e de família.

Peguei-a no colo e lhe 
disse que podia dormir 

tranquila, porque, no dia 
seguinte, tudo estaria 
ali, pois aquela era a 

casa dela
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RELATOS DE UMA BATALHA COTIDIANA

                                                                                                                                                                         

“As crianças e os adolescentes são prioridade na lei, mas na prática isso é uma farsa”

O atual coordenador da Infância e da 
Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, desembargador 
Antonio Carlos Malheiros, é um dos mais 
atuantes defensores dos direitos das 
crianças e dos adolescentes em atividade 
no País. Pesquisador e professor de direitos 
humanos e direito de família, é também 
coordenador nacional de campanha do 
Conselho Nacional de Justiça e exerceu a 
presidência da Comissão de Justiça e Paz 
de São Paulo por dois mandatos. Nesta 
entrevista, Malheiros faz uma análise 
ampla e contundente dos desafios que 
hoje se impõem ao Estado e à sociedade 
para que os problemas relativos à questão 
da adoção sejam superados, e para que 
a prioridade atribuída pela Constituição 
a crianças e adolescentes se traduza em 
políticas públicas efetivas e eficazes.

[em] Revista – Qual a sua avaliação 
geral dos problemas da orfandade e 
da adoção no Brasil atualmente?

Antonio Carlos Malheiros – Eu vejo um 
estado geral, nos campos administrativo 
e jurídico, de profunda precariedade ou 
mesmo de ausência do amparo do poder 
público na vida das pessoas. O que você 
chama de orfandade eu chamaria de 
crianças e adolescentes em situação de 
risco total – e é a ausência do Estado na 
vida das pessoas que ocasiona esta tal 
da orfandade. As pessoas perdem seus 
pais, porque seus pais, em sua grande 
maioria, vivem numa miséria total, 
e, automaticamente, porque miséria 
gera miséria, colocam seus filhos em 
situação de risco, devido a desnutrição, 
exposição à violência, uso de álcool 
e drogas, exploração sexual... Diante 
dessa tragédia social, nós queremos 
empreender uma missão impossível: 
trabalhar com as famílias. O grande 
sonho é que as crianças possam, 
todas, permanecer com suas famílias 
biológicas, naturais, apesar da pobreza. 
Desde que essa pobreza não cause danos 
irreversíveis, muito grandes, às crianças. 
O que a gente quer, em primeiro lugar, 
não é a adoção. Queremos implementar 
políticas públicas de apoio a essas 
famílias, mas isso ainda é um sonho 
de uma noite de verão. Na verdade, 

não temos uma estrutura mínima para 
atender a população empobrecida.

eR – Quais são as maiores deficiências 
em relação às políticas e aos serviços 
públicos?

ACM – São inúmeras, e fundamentais. 
A escola pública de melhor qualidade 
não chegou. Oportunidades de trabalho 

digno não se fazem presentes na escala 
necessária. A saúde pública, apesar 
de todos os esforços, ainda é muito 
deficiente. Não há lazer para as pessoas 
empobrecidas e a produção cultural não 
chega até elas. Não surpreende que, 
nesse contexto, muitas dessas pessoas 
caiam, efetivamente, nas mãos do crime, 
do Estado paralelo. Eu tenho pra mim 
que o profissional do direito não pode 
viver profissionalmente apenas com a 
sua excelente cultura. Quer seja um juiz, 
um promotor, um delegado de polícia, 
um advogado, quer seja um defensor 
público, só a técnica jurídica não basta. 
Esses profissionais têm de ser sensíveis à 
grande tragédia humana, e é isso que eu 
tento mostrar para os meus alunos nas três 
universidades onde leciono. Por isso levo 
os meus alunos de Direito para as favelas, 
para os cortiços, áreas de ocupação, 
prisões, núcleos da Fundação Casa... Para 
que eles sintam o gosto da lágrima das 
pessoas. Daí, sim, com cultura jurídica e 
com senso humanitário de solidariedade, 
eles poderão ser grandes profissionais.

eR – Dada a estreita relação entre a 
miséria e situações de risco extremas 
vividas por crianças e adolescentes, 

a redução da pobreza, que tanto tem 
sido noticiada no Brasil, não tem 
ajudado a reduzir o problema?

ACM – Com certeza absoluta. Ao combater 
a miséria e os seus múltiplos efeitos 
nefastos, você reduz o número de crianças 
em situação de risco e que precisam ser 
acolhidas em abrigos. Não há a menor 
dúvida. Há crianças provenientes das 
classes mais abastadas em situações de 
risco e até as que são encaminhadas a 
abrigos? Há. Mas a grande maioria das 
crianças abrigadas ou das que vivem na 
chamada família extensa – ou extensiva – é 
proveniente da miséria. A família extensa é 
aquela solução que se dá quando a criança 
não pode ficar com os pais e é acolhida por 
tios, avós ou irmãos mais velhos. É uma 
solução que muitas vezes nós tentamos, 
para não afastar a criança da família. Lá 
no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, 
eu bolei uma coisa chamada Audiência 
Concentrada, onde o juiz sai da vara e 
vai aos locais de acolhimento entrevistar 
diretamente as crianças para verificar por 
que e em que condições ela se encontra 
lá. Por que não voltou para a família, se 
essa família está sendo trabalhada pelos 
técnicos, ou então por que não foi adotada 
ou liberada para adoção ainda. Essa 
iniciativa foi um grande sucesso.

eR  – Quais são as condições de 
trabalho na Coordenadoria da Infância 
e Juventude no Estado de São Paulo? 

ACM – As condições de trabalho no 
Judiciário brasileiro são, de maneira geral, 
extremamente precárias. No Judiciário, 
criança e adolescente vai lá para o fundão. 
“Olha, você é um juiz meio medíocre, tá 
certo? Então não vou te colocar numa vara 
cível para sujeitar um cidadão a colocar 
o patrimônio dele nas suas mãos.” O 
que tem mais importância na ideologia 
dominante do Judiciário é o patrimônio. 
Então, se o cara é um juiz medíocre, tem 
grande chance de ir parar numa vara da 
Infância e Juventude. Existem, felizmente, 
muitos bons juízes que, por ideal e 
vocação, brigam para trabalhar nas varas 
da Infância e Juventude. Um exemplo disso 
são os 15 juízes que, de graça, trabalham 
comigo na Coordenadoria. Por que de 

O que a gente quer, em 
primeiro lugar, não é 
a adoção. Queremos 

implementar políticas 
públicas de apoio às 

famílias
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graça? Porque o meu trabalho e o trabalho 
deles na coordenadoria não nos isentam 
de receber processos. Todos nós, aqui em 
São Paulo, levamos nossa vida normal, 
com toneladas de processos por todos os 
lados. Já em Pernambuco, por exemplo, 
o coordenador da Infância e Juventude 
é um desembargador que não recebe 
processos e pode se dedicar integralmente 
à função de coordenador. É uma função 
política, de orientação e de trabalho em 
rede. É por meio da Coordenadoria da 
Infância e Juventude que nós articulamos 
o trabalho do Judiciário com o de outros 
órgãos públicos, com a imprensa e com a 
sociedade civil. Enquanto o coordenador 
de Pernambucano não recebe processos, 
eu recebo, por mês, cerca de 120, 150 
processos de todas as cores, tamanhos 
e volumes e tenho que, ao mesmo 
tempo, desempenhar a minha função de 
coordenador da Infância e Juventude.

eR – São esses mesmos juízes, com 
todos esses outros processos para tocar, 
que fazem as audiência concentradas? 

ACM – Esses mesmos. Para fazer as 
audiências concentradas, o juiz precisa 
sair da vara. Ligamos para o presidente 
do Tribunal de Justiça – para pedir que 
mande um juiz auxiliar, claro, já que o 
titular vai sair da vara e estará no local 
de acolhimento. Aí o presidente fala que 
não tem um juiz auxiliar para mandar. 
Quem sabe, Santo Antônio poderia nos 
dar o dom da ubiquidade para podermos 
estar em dois lugares ao mesmo tempo. 
É uma loucura completa. Mesmo 
assim, o resultado dessas audiências 
concentradas me causou espanto. Muitas 
crianças voltaram para as suas famílias. 
Eu não tinha esses dados. Achava que 
pouquíssimas voltavam para suas famílias. 
Mas não é assim, muitas voltam para 
o lar originário ou para o lar extensivo. 
Essa audiência concentrada também deu 
andamento a muitos processos e provocou 
uma montanha de adoções. 

eR– Para que o sistema funcione bem, 
norteado pela busca das melhores 
soluções para as crianças,  esse 
esforço para que elas permaneçam 
com suas famílias biológicas precisa 
ser conciliado com processos 
razoavelmente céleres de adoção nos 
casos de crianças que efetivamente 
não podem ser acolhidas por suas 
famílias biológicas, certo?

ACM – Pois é, não há dúvidas. Para que 
pudéssemos cumprir satisfatoriamente 
essas tarefas no Judiciário paulista, propus 
um orçamento de 27 milhões de reais para 
2011. Com esses recursos seria possível 
multiplicar por 20 o número de psicólogos 
e de assistentes sociais e poderíamos 
atender adequadamente a demanda 
social existente. Como o governo do Estado 
não nos atendeu, estamos entrando num 

processo de colapso, porque os técnicos 
estão indo embora. Estão adoecendo. 
O trabalho é de uma responsabilidade 
duríssima, dramática. Eu, técnico do 
serviço social ou da psicologia, vou te 
dar um laudo dizendo que essa criança 

pode ser adotada pelo José e pela Maria. 
Você, juíza da Infância e Juventude, com 
uma tonelada de coisas nas suas costas, 
vai pegar aquele processo e vai direto 
para o meu laudo. “Opa, maravilha, o 
laudo é curtinho e bonitinho e diz que eu 
posso dar a criança para o José e para a 
Maria.” Se, um mês depois, essa criança é 
trucidada pelo José e pela Maria, eu, juiz, 
não vou assumir essa responsabilidade. 
Vou dizer: “Olha, a culpa é dela, da técnica! 
Que laudo é esse? Dizendo que eu poderia 
entregar?!” Os nossos assistentes sociais e 
psicólogos estão ficando desesperados. Aí 
vem uma psicóloga e fala: “Querida, larga 
esse negócio e vem trabalhar no meu 
consultório. Você vai ganhar bem mais 
do que a porcaria que recebe no serviço 
público, vai ter melhores condições de 
trabalho e viver melhor”. E é verdade. 
Então, um monte de gente está saindo, 
outros estão adoecendo, pedindo licença, 
se aposentando... 

eR – Esses psicólogos e assistentes 
sociais que saem do serviço público, 
pedem licença ou se aposentam não 
estão sendo substituídos?

ACM – Não. Para cada um que sai, em vez 
de entrarem dois, como teria de ser, não 
vem ninguém. Daqui a pouco nos restará 
constatar: “Terminaram os técnicos? 
Terminaram. Chegaram os novos? Não 
chegaram. Então vamos trancar a porta 
e entregar a chave para o presidente do 
Tribunal de Justiça e sair rápido de perto”. 
Sem os nossos técnicos nós não temos 
condição para trabalhar com a família, 
para devolver crianças para as famílias 
extensas nem para o próprio pai ou 
para a própria mãe. Também não temos 
condição de colocar essa criança para 
adoção. Só podemos colocar a criança em 
adoção quando eu, técnico, constato que 
José e Maria não têm a menor condição 
de permanecerem com os filhos. Se eu 
não tenho condição de trabalhar com 
eles, como é que eu posso não trabalhar e 
dizer: “José e Maria não têm condição de 

ficar com a criança”. Infelizmente, muito 
juiz faz isso irresponsavelmente. “O meu 
alcoolismo já cedeu”, conta o José. “Eu 
estava sem emprego e estava bebendo 
feito um doido. Mas parei de beber e 
agora estou trabalhando de pedreiro, 
normalmente. Minha mulher, que tinha 
me abandonado por causa do meu 
alcoolismo, voltou. E nós temos condição 
de ter o nosso filho de volta.” Mas cadê o 
nosso deles? Já foi colocado em adoção. 
“Mas como? E nem vieram aqui falar 
comigo?”, espanta-se o José. Sabe o que 
respondem para ele? “Falar com você, 
José? Você mora longe, é pobre, não tem 
nem número na casa onde você mora. 
Queria o que, Zé? Pelo amor de Deus!” 
Ainda há juízes que até hoje acham que 
pobre não deveria ter filho, que o melhor 
é dar logo as crianças para casais que 
tenham dinheiro, melhor ainda se forem 
estrangeiros. Um absurdo. Então nós 
temos que ter muita gente trabalhando 
com as famílias. Mesmo se contássemos 
com os profissionais necessários, não 
seria fácil cumprir de forma responsável 
o prazo legal de dois anos para devolver 
a criança à família ou encaminhá-la 
para adoção. É pouquíssimo tempo. E 
com a porcaria de estrutura que nós 
temos para trabalhar com as famílias 
é praticamente impossível fazer esse 
trabalho corretamente, com segurança.

eR – Há situações que permitem um 
encaminhamento mais célere para 
adoção?

ACM – Há duas hipóteses, em que as crianças 
são retiradas provisoriamente, mas já 
sabemos que deverá ser definitivo. Em casos 
de tortura, que é diferente de maus-tratos, 
e de abuso sexual. Eu tive, outro dia, um 
debate no Ministério Público, superbacana, 
com uma pediatra. Ela disse: “...mas, olha, 
se tratarmos o abusador...” Mas, veja, eu não 
posso arriscar. Colocou o filho na exploração 
sexual? Abusou do filho dentro de casa? Ou 
aquele que abusou ainda está dentro de casa? 
Não posso arriscar. Ou então ele saiu da casa, 
mas há sério risco de que vai voltar algum dia. 
Porque você, mamãe, não assumiu a briga 
da tua filha, e as mulheres, muitas vezes, 
infelizmente, não assumem mesmo. No geral, 
quem é o abusador é o pai ou o padrasto, e as 
mulheres frequentemente protegem o pai ou 
o padrasto. Porque precisam do amor dele, 
da proteção de macho no ambiente onde 
vivem, porque não acreditam – olham, veem, 
mas não acreditam que ele estão fazendo 
aquilo. Uma senhora muito humilde, mãe 
de uma menina que nem tinha chegado à 
puberdade, um dia chegou para mim e falou 
assim: “A culpa não é do meu companheiro, 
a culpa é dessa diabinha, que fica passeando 
de calcinha na frente do meu homem. 
Homem é homem, né, doutor!”

eR – E quanto aos brasileiros que 
querem adotar, quem são e o que 
procuram?

Estamos entrando num 
processo de colapso, 
porque os técnicos 
estão indo embora. 
Estão adoecendo. O 
trabalho é de uma 
responsabilidade 

duríssima, dramática
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ACM – O perfil do adotante brasileiro é o 
casal casado, heterossexual. São brancos, 
são católicos, evangélicos ou espíritas. De 
classe média, classe média alta e, às vezes, 
de classe alta. E eles querem, ainda, apesar 
das nossas falas e da campanha, a menina 
branca recém-nascida. E, de preferência, 
que essa criança seja filha de uma moça 
de Santa Catarina, loirinha e de olhos azuis 
– aí ficam realmente encantadíssimos! 
Porque vai ser maravilhoso eu passear 
no clube com uma menininha loira de 
olhos azuis. Vão dizer: “Olha a filha do 
Malheiros aí!” Agora, para mim, vai ser 
meio chato andar com aquele negrinho. 
Vão perguntar se é filho da empregada. 
Eu vou ter que ficar explicando que não 
é filho da empregada, que é meu filho... 
Melhor não, não é? Eu sou branco, não 
vai pegar bem. E o menininho negro, 
que já completou 5, 6 anos de idade, é 
uma gracinha, mas tem dois, três irmãos 
abrigados também, esse com certeza vai 
ficando, até chegar os 18 anos de idade 
para, daí, dependendo do abrigo, alguém 
vai chegar para ele, simplesmente, e falar: 
“Tchau, Zezinho! Você não pode mais 
ficar aqui”. E para onde o Zezinho, que 
tinha ido para um abrigo porque o pai 
batia nele com corrente quando ele era 
pequeno, pode ir?

eR – Não há políticas públicas para 
apoiar os jovens egressos de abrigos?

ACM  – Praticamente nada. Alguns 
abrigos preparam os meninos e meninas 
com cursos profissionalizantes. Há 
organizações que, durante algum tempo, 
dão alguma proteção para esse menino, 
pagando um quarto de pensão para ele. 
Um dos escreventes do nosso Judiciário 
eu encontrei quando ele tinha 18, 19 anos 
de idade, nas ruas de São Paulo, vivendo 
na rua. Perguntei de onde ele vinha. 
“De um abrigo. Eu morei lá, mas me 
mandaram embora e eu não tenho pra 
onde ir.” Retirei esse menino das ruas e 
dei um jeito de pagar um lugarzinho para 
ele ficar. Ele prestou um concurso para 
escrevente, passou, casou, tem três filhos. 
A mulher dele é ótima, os filhos são umas 
gracinhas, ele ganha o salariozinho dele de 
escrevente, é muito meu amigo, é mais um 
filho que eu ganhei na vida, mas é um cara 
triste. “Por que todo mundo foi adotado, 
menos eu?” E a resposta é: “Porque você é 
negro, cara! Porque você é negro!”

eR – A adoção internacional pode ser 
uma boa solução para alguns casos? 

ACM – Em alguns casos, sem dúvida. 
Os estrangeiros têm dado um exemplo 
fantástico. Comparando com as adoções 
feitas por brasileiros, as feitas por 
estrangeiros são em menor número. Bem 
menor. Outro dia um casal de noruegueses, 
mais brancos do que a neve, com cabelo 
cor de palha. O cara tinha uns cinco 
metros de altura, parecia um viking. Eles 

adotaram três meninos negros, irmãos, de 
10, de 8 e de 6 anos de idade. Na saída 
deles, fui brincar com o norueguês e quase 
apanhei. Perguntei: “Como é que você vai 
conviver com essa diferença?” O homem 
virou um bicho. Olhou para mim e falou: 

“Que diferença?!”  Eu disse: “Não... eu... tô... 
só... brincando”. Mas ele fechou a cara. Foi 
a melhor resposta que eu poderia ouvir. 
Outra vez, fui contar para uma italiana que 
a menina de 3 anos que ela e o marido 
estavam levando para a Itália, segundo um 
relatório que tinha chegado do hospital, 
estava com Aids. Eu me meti a contar isso 
para ele no meu macarrônico italiano. Ela 
foi arregalando os olhos como se estivesse 
aterrorizada com a notícia. De repente, 
ela deu um suspiro de alívio: “Ahhh!”, e 
disse: “Doutor, é melhor o senhor falar 
em português, porque o seu italiano é 
péssimo. Eu estava entendendo que nós 
não poderíamos mais levar a criança. O 
fato de ela ter Aids não muda em nada o 
nosso amor por ela.” Houve também um 
homossexual holandês, que veio sozinho, 
adotou um menininho com síndrome de 
Down, de 6 anos de idade, feliz da vida.

eR  – Falando nisso,  como tem 
sido a experiência com adotantes 
homoafetivos?

ACM – De maneira geral, os homoafetivos 
têm-se mostrado pais e mães fantásticos. 
Não dão o menor problema, não devolvem 
as crianças adotadas, essa tragédia que 
às vezes acontece com os héteros. E 
estão chegando em duplas, casais, para 
adotar. Não só agora, depois da decisão 
do Supremo que reconheceu a união 
civil homoafetiva à luz da Constituição, 
mas desde três, quatro anos atrás. Eu me 
lembro de um telefonema que uma juíza 
do Litoral Sul paulista me deu, dizendo: 
“Doutor, estou com um problemão. Tem 
um casal aqui, diferente dos outros, 
querendo adotar”. “Diferente como?”, 
perguntei. “São dois homens. O que eu 
faço?”  Perguntei se eram boas pessoas. 
“São ótimos, um é o vereador mais querido 
da cidade e o outro é um médico da Santa 
Casa daqui.” Eu falei: “Toca”. “Ah, mas o 
senhor me garante aí no Tribunal?” Eu 
lhe disse que seguraria as pontas, mesmo 
assim ela hesitou. Levou um montão de 
tempo para dar a adoção.

eR – Famílias que não adotam, mas 
mantêm contato com crianças que 
vivem em abrigos, podem ajudar?

ACM – Imagine a situação. “Eu sou o 
menininho negro que já apanhou de 
corrente do pai e não me lembro da 
minha mãe. Agora estou morando com 
essa senhora aqui, que fez o melhor para 
mim.” A maioria dos lares é muito boa. 
No contexto brasileiro, são ótimos. De 
volta ao menininho, “...eu estou morando 
aqui e estou vendo algumas crianças indo 
embora, sendo adotadas. Num belo dia, 
inclusive, um casal me levou para passar 
o Natal na casa deles. Eu achei que tinha 
chegado a minha hora. Passei o Natal, 
passei o Ano Novo, fomos à praia. Nunca 
comi tão bem, ganhei presente, aquele 
foguetório à meia-noite, ainda passei uns 
dias na praia, e, de repente, saem para 
passear comigo e eu pergunto: ‘Para onde 
vamos hoje?’” Eles responderam: “Hoje nós 
estamos indo para o abrigo devolver você. 
Nós não vamos adotar você, somos só os 
seus “padrinhos”. Isso  é muito complicado.

eR – E os lares provisórios, o senhor os 
considera uma boa alternativa?

ACM – O lar provisório veio com a nova 
lei. Mas eu tenho medo do lar provisório. 
A lei fala que eu posso pagar famílias 
para permanecerem com as crianças. De 
duas, uma: ou isso vai ser uma atividade 
comercial para mim, pois estou precisando 
de uma complementação no meu salário 
(“Traz uma, duas, três criancinhas aqui, 
porque estou precisando, com elas vai 
chegar uma grana a mais”). Ou cai no 
outro extremo. Gente que já tem contato 
e afeição em relação à criança. “Olha, 
para ficar com essas crianças, eu fazia 
até de graça. Meu Deus do céu, o tempo 
está passando e a adoção não acontece 
e ele está me chamando de papai...” Só 
que, aí, um dia, cumprirão o contrato 
legal e virão pegar a criança de volta. E 
aí? “Vocês não vão tirar meus filhos!”, diz 
o “pai provisório”. “Mas como seus filhos? 
Você não aceitou ser pago para cuidar das 
crianças temporariamente?” É complicado. 
O que eu acho é o seguinte: temos de 
arrumar o Judiciário, que está uma 
bagunça, os juízes estão sobrecarregados. 
E vamos fazer campanha para o pessoal 
que vai adotar jogar fora os preconceitos. 
Não adianta eu correr com o processo se 
você não aceita criança nenhuma que 
eu te ponho na mão. E vamos também 
começar a olhar com outro enfoque as 
adoções. Elas não podem ser a regra, mas 
uma grande e maravilhosa exceção, nos 
casos em que devolver a criança à família 
numa situação de razoável segurança se 
mostra, realmente, inviável.

eR – Qual é a lógica em não permitir 
que a criança fique com alguém que 
a quer e que se mostra capaz de 
cuidar dela?

Temos de arrumar 
o Judiciário, que 

está uma bagunça. 
Também precisamos 
fazer campanha para 

o pessoal que vai 
adotar jogar fora os 

preconceitos
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ACM – A lógica é o amor à fila. O amor à 
fila! “Aquele menino deve ser adotado por 
você, que está com sua mulher, esperando 
há dois anos a fila. É a sua vez, ora!”

eR – A fila se torna mais importante 
que o  interesse da criança?

ACM – Sim, para alguns a fila é mais 
importante que o interesse da criança. 
Na verdade, acho que a gente tem que 
ampliar essas questões de intuitus personae 
(princípio relativo aos direitos do indivíduo 
que firmou um contrato ou acordo). Fila é 
importante? Sem dúvida, mas nós temos 
que humanizar essa visão. A felicidade das 
crianças é ainda mais importante que o 
lugar dos adultos na fila. “Você achou essa 
criança na porta de sua casa?”, pergunta o 
juiz. “Sim, doutor, foi na noite de Natal, foi 
Deus que deixou esse menininho na porta 
da minha casa. Vou ficar com ele.” Muitos 
juízes simplesmente respondem: “Vai ficar 
com ele nada. Dá aqui esse menininho! 
Ele vai para um abrigo e, quem sabe, será 
adotado por alguém que esteja na fila para 
adoção. E ponto final”.

eR – Essa visão formalista – ou, no caso, 
“ filista”  – predomina no Judiciário 
brasileiro?

ACM – Predomina. Um exemplo aconteceu 
com um casal de policiais militares, 
poucos anos atrás. Ele, piloto do Águia, 
ela, tenente-pediatra do hospital da PM. 
Acharam uma criança morrendo no lixão. 
Levaram o bebê para o hospital, ela teve de 
ficar internada um mês, mas sobreviveu. 
“Que bom! Agora vamos adotar essa 
criança”, disse o casal, completamente 
apegado ao bebê. “Vamos lá na Vara da 
Infância e Juventude. Seu juiz, veja bem, 
blábláblá, pópópó...” Resultado? “Arranca 

a criança deles!” O casal recorreu, aí eu 
entrei no meio e, felizmente, acabaram 
ficando com a criança. Mas, veja bem... 
O problema não é a legislação. Ela está 
correta. É preciso ter muito cuidado com 
esses casos, claro. Há muita barbaridade, 

compra e venda de criança. Alguém pode 
contar que encontrou um bebê na noite 
de Natal para traficar a criança. O que eu 
defendo é que, quando comprovado o laço 
afetivo e o melhor interesse da criança, a 
fila possa, excepcionalmente, ser pulada.

eR – O senhor identifica aspectos 
da legislação que deveriam ser 
aperfeiçoados?

ACM – Nenhum. A legislação é ótima. 
Constituição Federal, Código Civil, o ECA... 
Sou fã do ECA. É uma das melhores leis que 
já surgiram neste país, copiada na caradura 
por Portugal (devíamos cobrar de Portugal 
nossos direitos autorais). De Portugal e de 
outros que já andaram copiando o ECA, 
que é fantástico. Eu critiquei muito a nova 
Lei de Adoção, que eu chamo de “Lei da 
Convivência Familiar”. Mas, na verdade, no 
geral, é uma lei boa. Não adianta termos 
uma montanha de leis boas se não tivermos 

coragem nem vontade política de aplicá-
las. Digamos que você é o presidente do 
Tribunal de Justiça, e diz o seguinte: “Preciso 
de 40 juízes, 120 assistentes sociais, e 300 
psicólogos, uns 40 psiquiatras. Vou trabalhar 
na Assembléia Legislativa para uma lei que 
me possibilite trazer também pedagogos, 
psicopedagogos e pediatras, para fazer 
valer de verdade a Constituição e o ECA. Vão 
responder: “Você tá louco, cara?!” “Claro que 
não”, você diz. “Olha a Constituição Federal, 
olha o ECA. Só estou querendo fazer o que a 
nossa legislação manda.”

eR – E como fica o coordenador da 
Infância e Juventude nesse contexto?

ACM – A Coordenadoria passou a ser 
uma coisa bonita. Em que sentido? “Ah, 
o Malheiros é um cara bonzinho. Ele 
aparece falando coisas que emocionam 
o público externo. Basta isso, Malheiros, 
não precisa de mais nada. Porque nós, 
do Judiciário, estamos muito mal na fita. 
E de repente aparece você no programa 
da Ana Maria Braga, nos jornais e revistas 
falando das criancinhas. É isso que a 
gente quer, não precisa de mais nada. Se 
quiser, a gente paga você para ficar de 
garoto-propaganda do Judiciário falando 
de criancinha.” Mas eu não quero isso. Eu 
quero desenvolver mil projetos, e vocês me 
deram só dois funcionários. A minha sala 
da Coordenadoria da Infância e Juventude 
do Estado de São Paulo é minúscula. Eu 
não tenho mesa. Para os meus dois 
escreventes poderem trabalhar, eu cedi 
minha mesa. Eu uso a mesa de reunião 
que é ali do lado. E se você vier conversar 
um assunto mais íntimo comigo, eu vou 
levar você no bar da esquina, porque não 
tenho local para te atender. As crianças e 
os adolescentes são prioridade na lei. Na 
prática, isso é uma farsa.

Fila é importante? Sem 
dúvida, mas nós temos 

que humanizar essa 
visão. A felicidade das 
crianças é ainda mais 

importante que o lugar 
dos adultos na fila


